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Urszula Ciężka 
Wójt Gminy Radziejowice

Nową Radną Gminy Radziejowice jest 
Paulina Partyka

W tym Wydaniu „RadziejoWice – Gmina nie tylko na Weekend” m.in. pRoponujemy:

W poniedziałek 8 lutego 2021 roku, podczas Nadzwyczajnej 
XXXIV Sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji, została 
zaprzysiężona nowa Radna, Paulina Partyka. Pani Paulina 
została wybrana przez mieszkańców okręgu nr 11 w wybo-
rach uzupełniających, które zostały ogłoszone po wygaśnięciu 
mandatu  zmarłego Pana Zdzisława Madejczyka. czytaj na stR. 3

Rozpoczęto rozbudowę szkoły 
w Kuklówce 
Radziejowicki samorząd po zakończeniu dużych inwestycji 
oświatowych, po wybudowaniu przedszkoli w – Korytowie 
i Radziejowicach, miał w swoich planach inwestycyjnych na 
roku 2021 rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Kuklówce. Takie 
zadanie miało swój początek 19 lutego. czytaj na stR. 6

–… Pandemia ma nie tylko negatywny wpływ na reali-
zację wydatków majątkowych gminy, ale przede wszyst-
kim ogranicza w znaczący stopniu dochody podatkowe.  
W 2020 roku budżet gminy z tytułu podatku od nieruchomo-
ści oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych został uszczuplony o kwotę ponad pół miliona zło-
tych… – Odpowiedzi na trudne pytania skierowane do Pana 
Jankowskiego – na str. 4-5. czytaj na stR. 4-5

GCK „Powozownia” ma nowego 
dyrektora
Na początku tego roku został ogłoszony konkurs na dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w Radziejowicach. W wyniku 
zakończenia procedury konkursowej na stanowisko, została 
wybrana Pani Daria Doleżyczek.

czytaj na stR. 12

LGD „Ziemia Chełmońskiego” wspiera 
przedsiębiorców i samorządy
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” realizując 
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 połowę swo-
jego budżetu zarezerwowała na działania wspierające przed-
siębiorczość na terenie swoich dziesięciu gmin członkowskich. 
Dzięki wsparciu ze środków Lokalnej Grupy Działania – 3 firmy 
z terenu gminy Radziejowice zyskały szansę na rozwój swojej 
działalności i utworzyły nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
gminy. Wcześniej z tej oferty skorzystał również i radziejowicki 
samorząd. czytaj na stR. 13

Obniżono podatek od środków 
transportu
W poniedziałek, 15 lutego, podczas obrad nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Radziejowice podjęła została uchwała  
o obniżeniu wysokości stawki podatku od środków transpor-
towych. Wielkość podatku obniżona została do najniższej, 
dopuszczonej ustawowo wysokości i obowiązywać będzie od 
1 kwietnia 2021 roku. czytaj na stR. 9

Wywiad z Zastępcą Wójta Gminy Radziejowice  
– Arturem Jankowskim 



2

Miło nam samorządowcom gościć 
w Państwa domach, za pośred-

nictwem naszego gminnego wydawnictwa 
„Radziejowice – Gmina nie tylko na weekend”. 
Robimy to na kilka dni przed Świętami Wielkiej
Nocy. Niewątpliwie już wszyscy czujemy ten 
piękny, nadchodzący czas – serdeczności, rado-
ści i chwili wytchnienia od codziennych trosk 
i obowiązków. Czekamy z utęsknieniem na
pierwsze promienie słońca, budzącą się do życia
zieleń, wszystkie przejawy nadchodzącej wio-
sny. Szczególne jest to ważne teraz, kiedy żyje-
my w ciągłym stresie związanym z zagrożeniem 
epidemicznym. Z całego serca wraz z Samorzą-
dowcami i Pracownikami Urzędu Gminy życzę, 
aby nadchodzący okres i  świąteczne dni były 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Radziejo-
wice okresem spokoju i wytchnienia. Czasem 

spędzonym wśród najbliższych, 
kiedy można poczuć tę serdeczność 
i rodzinne ciepło. To piękne wiosenne 
święto Zmartwychwstania Chrystusa 
niech będzie dla Państwa niezwykle 
radosnym przeżyciem, pełnym wia-
ry, nadziei oraz miłości. Wielkanoc to 
jedno z najważniejszych świąt religij-
nych i posiada głębokie odniesienia 
do tradycji. Warto pamiętać i kulty-
wować piękne  polskie zwyczaje, na-
dające ogromną wartość naszej kul-
turze. To nam pomoże z dobrą myślą 
spojrzeć w przyszłość… Na co dzień 
doświadczamy, jak bardzo jesteśmy 

sobie potrzebni, jak ważny jest drugi człowiek 
i wzajemnie sobie oddawany szacunek. Pamię-
tajmy o tym w te nadchodzące Święta Wielkiej 
Nocy.

Szanowni Państwo. 
Otrzymujecie pierwsze tegoroczne wydanie 

„Radziejowice – Gmina nie tylko na weekend”, 
o zwiększonej objętości, w którym przekazujemy 
informacje o tym, co działo się w naszej Gminie 
w pierwszym kwartale 2021 r. Przyznaję, że 
był to czas dosyć niespokojny, ale też pracowi-
ty. Pomimo trudnych warunków i obostrzeń, 
do jakich wszyscy musieliśmy się dostosować 
– udało się zachować ciągłość realizacji zadań 
samorządowych, co nie było łatwą sprawą.

Wypracowaliśmy projekt uchwały budżeto-
wej, która została przyjęta przez zdecydo-
waną większość Radnych. Może nie zawiera 

ona wszystkich Państwa oczekiwań, ale jest 
dokumentem pozwalającym na realizację 
zadań bieżących, a także tych związanych 
z rozwojem naszej małej ojczyzny. O tych 
inicjatywach i przedsięwzięciach możemy 
przeczytać w obszernym wywiadzie, jakiego 
udzielił mój zastępca, Pan Artur Jankowski. 
W tym roku rozpoczynamy inwestowanie 
w placówkę oświatową w Kuklówce Radzie-
jowickiej, duże zadania zostały zaplanowane 
w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej 
i poprawy jakości wody. Zrobimy wszystko, 
aby możliwie, jak najwięcej środków przezna-
czyć na poprawę jakości naszych gminnych 
dróg.  W tym roku społeczności 24 sołectw 
mają do swojej dyspozycji kwotę 662 tysią-
ce złotych – na realizację zadań, o których 
wspólnie zdecydowali podczas wiejskich 
zebrań. Ważne jest też i to, że w najbliższych 
dniach, od 1 kwietnia – zostaną uruchomione 
przewozy autobusowe, na które otrzymaliśmy  
wsparcie programu rządowego. O wsparcie 
z programu rządowego aplikowaliśmy, po-
nieważ wciąż niemała grupa osób potrzebuje 
komunikacji zbiorowej, głównie są to osoby 
starsze i młodzież szkolna. Jako samorządow-
cy wiemy, że naszym zadaniem jest zaspaka-
janie potrzeb wszystkich mieszkańców, ale 
niestety nie wszystko - ze względu na możli-
wości budżetowe - można wykonać w jednym 
czasie. Dlatego prosimy o wyrozumiałość 
i cierpliwość. Miejmy świadomość skali kosz-
tów i ograniczeń jakie niesie za sobą pandemia.

Szanowni Państwo 
Wciąż apeluję i zwracam się z prośbą 

o rozważne postępowanie i o mądrą odpowie-
dzialność za siebie, swoich bliskich i nasze oto-
czenie. Przyszło nam żyć – mam nadzieję, że już 
niedługo, w  trudnej sytuacji epidemicznej. Pan-
demia spowodowała, że zostały ograniczone 
kontakty z urzędami i instytucjami. Ubolewam 
nad tym i przykro mi, że nasi mieszkańcy są ska-
zani na takie utrudnienia, jednak musimy zro-
zumieć, że jest to konieczne dla naszego wspól-
nego bezpieczeństwa. Zbyt wiele w minionym 
roku doświadczyliśmy, aby nie wyciągać rozsąd-
nych wniosków. Apeluję też o wspieranie osób 
słabszych i starszych w naszym otoczeniu. Jeśli 
dzieje się coś niepokojącego, proszę o kontakt 
z odpowiednimi służbami lub naszym urzędem, 
a najlepiej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej.

Sprawmy, aby te Święta były dla wszyst-
kich dobrym i radosnym czasem, aby w tym 
okresie nikt – znajdujący się w trudnej sytuacji, 
nie został pozostawiony sam sobie. 

Zapewniam Państwa, że pomimo nieła-
twego czasu naszym najważniejszym, nadrzęd-
nym celem samorządowym, który powinniśmy 
razem osiągać, to dbałość o naszych mieszkań-
ców i ich bezpieczeństwo.

Życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiego 
powodzenia – radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

Z dniem 1 stycznia 2021r. uległa zmianie 
miesięczna wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, która to została 
ustalona jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby 
mieszkańców, wynikających ze złożonej de-
klaracji i aktualnie wynosi 36,38 zł za osobę. 
Do 20% wzrosła również zniżka za korzystanie 
z przydomowego kompostownika. 

Zaktualizowano również Harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych na rok 2021, 
który dostępny jest:
  w formie elektronicznej na stronach: 

www.bip.radziejowice.pl lub www.radziejo-
wice.pl
 w formie papierowej w Urzędzie Gminy 

(ul. Kubickiego 10 oraz ul. Kubickiego 8) lub 
u sołtysów

Co nie uległo zmianie?
Deklaracje. Wymóg złożenia nowego 

formularza ciąży wyłącznie na tym właścicielu, 
na nieruchomości którego nastąpiła np. zmiana 
liczby osób ja zamieszkujących, zmiana na kom-
postowanie. Należy ją wtedy złożyć  w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. W przypadku zaś złożenia 

Z a g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d ó w 
w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e  w  r o k u  2 0 2 1

Na to trzeBa zwrÓciĆ uwagĘ
pierwszej deklaracji właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć przedmiotową deklara-
cję w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpa-
dów komunalnych.
 Kody kreskowe. W celu odbioru kolej-

nego pakietu etykiet z kodem kreskowym, wy-
maganych do naklejenia na worek lub pojemnik 
z odpadami komunalnymi, należy zgłosić się do 
Urzędu Gminy Radziejowice przy ul. Kubickiego 
8 w godzinach pracy urzędu.
Kompostowanie. W wyniku uzyska-

nej zniżki, właściciel nieruchomości objęty jest 
całorocznym zakazem wrzucania odpadów bio 
(np. resztki żywności, owoców i warzyw itp.) do 
odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
tj. czarnych worków. Pełna lista wymagań doty-
czących kompostowania odpadów znajduje się 
w „Regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Radziejowice”.                 UG

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radziejowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ra-
dziejowicach informuje, że wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia wychowaw-
czego „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022 
należy składać:
Od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elek-

troniczną
 (za pośrednictwem: portalu emp@tia

– empatia.mpips.gov.pl, bankowości interne-
towej, Platformy Usług Elektronicznych PUE 
ZUS)

Od 1 kwietnia 2021 r. – drogą trady-
cyjną (papierową) oraz drogą elektro-
niczną
(złożone osobiście w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Radziejowicach, wrzuce-
nie do skrzynki na korespondencję znajdującej 
się przy wejściu do lokalu Ośrodka Pomocy 
Społecznej, za pośrednictwem poczty).

Ze względu na panującą sytuację związa-
ną z wirusem SARS-COV-2, w celu zapobiega-
nia zakażeniu oraz przeciwdziałaniu rozprze-
strzeniania się wirusa, zachęcamy do składania 
wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to 
również sprawne załatwienie sprawy.

Przypominamy, że należy złożyć tylko je-
den wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego 500+ na wszystkie dzieci.

Nowy okres zasiłkowy PrograMu 
„rodziNa 500 Plus”

Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 
500 plus” trwa od 01 czerwca 2021 r. do 
31 maja 2022 r.

Złożenie wniosku do dnia 30.04.2021 r. 
będzie gwarantować wypłatę świadczenia 
w terminie do końca czerwca 2021 r., natomiast 
złożenie wniosku do dnia 30.06.2021 r. będzie 
gwarantować wypłatę z wyrównaniem w ter-
minie do końca sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.
gov.pl/web/rodzina
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NajważNiejsze jest zachowaNie ciągłości iNwestycyjNej i rozwojowej

PauliNa Partyka jest Nową radNą

Procedura przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2021 – naj-
ważniejszego samorządowy dokumentu nie przebiegała tak 
łatwo, jak w minionych latach. Okazało się to trudne w pierw-
szym „podejściu”, czyli 25 stycznia. Podczas obrad nie brako-
wało emocji. Przewodnicząca Grażyna Górka zaproponowała, 
aby radni jeszcze raz przemyśleli projekt uchwały budżetowej 
i do dokumentu wrócono po tygodniu, 1 lutego. Wtedy sto-
sunkiem głosów 8:4 uchwała budżetowa Gminy Radziejowice 
została przyjęta.

W poniedziałek 8 lutego 2021 roku, podczas Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji, została  
zaprzysiężona Radna, Paulina Partyka. Funkację pełni po zmarłym Panu Zdzisławie Madejczyku. 

Zgodnie z przepisami, radni mają 
czas na przyjęcie uchwały budże- 

towej na dany rok do końca stycznia roku 
budżetowego. W tym roku samorządy,  
w sytuacji związanej z pandemią, mogły 
procedować projekty uchwał budżetowych 
do końca marca. W gminie Radziejowice 
uchwałę budżetową przyjęto 1 lutego.

Sesje budżetowe 25 stycznia i 1 lutego 
odbywały się w formule zdalnej. Wcześniej 
nad projektem uchwały budżetowej praco-
wały samorządowe komisje, a dokument 
był wielokrotnie, dokładnie omawiany 
przez skarbnika gminy Marlenę Górniewską.  
Z wypowiedzi pani skarbnik wynikało, że 
dochody, jakie założono w radziejowickim 
samorządzie na rok 2021, to kwota  
– 40.683.879 złotych. Wydatki będą o blisko 
2,2 mln zł wyższe i na rok 2021 zaplanowa-
no je na poziomie 42.851.768 złotych – w tej  

kwocie przewidziano wydatki majątkowe,  
czyli środki na inwestycje w wysokości  
– 3.321.528 złotych. Deficyt budżetowy  
w wysokości 2.167.888 zł zostanie pokryty  
z zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wła-
snych niewykorzystanych środków pienięż-
nych. Natomiast na spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań finansowych została 
zabezpieczona kwota 892.664 złotych.

Na realizację zadań w ramach funduszu 
sołeckiego przeznaczono 662.083 złotych. 
Ustalono dochody pochodzące z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 2.7 mln zł oraz wydatki w kwocie 
3.005.300 zł na pokrycie kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Największym zadaniem inwestycyjnym, 
wynikającym z Uchwały Budżetowej na rok 
2021, jak i z Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Radziejowice, jest rozbudowa 
Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 
trzech sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-
sanitarnego, na które to przedsięwzięcie  
w tym roku przeznaczono 1,1 mln. zł.

Po całej procedurze związanej z przyję-
ciem uchwały budżetowej Gminy Radziejo-
wice na rok 2021, przewodnicząca Grażyna 
Górka zarządziła głosowanie i dokument 
został przyjęty zdecydowaną większością 
głosów – stosunkiem 8:4. Za głosowali: 
Grażyna Górka, Mieczysław Bielak, Marek 
Leja, Urszula Matusiak, Marcin Mrówczyń-
ski, Beata Trzaskowska, Radosław Kuziemski 
i Marcin Soból. Przeciwni byli: Bogdan Ko-
walski, Paweł Dymecki, Jolanta Leczkowska 
i Ewa Stępień.

– Wiem, że tegoroczny budżet jest daleki 
od potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców 

i będzie realizowany w okresie pandemii 
– czyli w uwarunkowaniach trudnych do 
przewidzenia. Jednak naszym dążeniem jest 
zachowanie ciągłości inwestycyjnej i rozwo-
jowej... Dziękuję Państwu radnym i gratuluję 
zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia 
uchwały budżetowej Gminy Radziejowice. Za-
pewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby 
pojawiające się w dyskusji uwagi i wnioski, 
również i te sporne – były w miarę naszych bu-
dżetowych możliwości realizowane. Jeśli nie 
będzie to możliwe w tym roku, to w kolejnych 
lata o tych zamierzeniach również będziemy 
pamiętali. Niewątpliwie dołożymy wszelkich 
starań, aby pozyskiwać środki zewnętrzne  
i w ten sposób rozbudować katalog zadań do 
wykonania i powiększać możliwości rozwoju 
naszej gminy... – powiedziała Urszula Cięż-
ka, Wójt Gminy Radziejowice. 

R a d a  G m i n y  R a d z i e j o w i c e  j u ż  w  p e ł n y m  s k ł a d z i e

Po niespodziewanej śmierci Radne-
go Zdzisława Madejczyka z jedno- 

mandatowego okręgu wyborczego nr 11,  
Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 43  
z dnia 9 listopada 2020 r, zarządził wybory 
uzupełniające do Rady Gminy Radziejowice. 

Powołana - postanowieniem Komisarza Wy-
borczego w Płocku – Gminna Komisja Wy-
borcza zarejestrowała 1 kandydata zgłoszo-
nego przez Komitet Wyborczy Wyborców „Dla 
Korytowa” – Paulinę Stanisławę Partykę.  
W związku z brakiem konieczności przepro-

wadzenia głosowania, Komisarz Wyborczy  
w Płocku Obwieszczeniem z dnia 25 stycznia 
2021 r. o wynikach wyborów uzupełniają-
cych do Rady Gminy Radziejowice przepro- 
wadzonych w dniu 24 stycznia 2021 r. podał 
do publicznej wiadomości wyniki wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Radzie-
jowice. Z tego dokumentu wynika, że wy-
bory odbyły się, ale głosowania nie trzeba 
było przeprowadzać. Radną została Paulina  
Partyka.

W poniedziałek 8 lutego, przy zacho-
waniu wymogów sanitarnych, w obecności 
członków Rady Gminy Radziejowice, Wój-
ta Gminy Radziejowice – Urszuli Ciężkiej  
i przedstawicieli Urzędu Gminy Radzie-
jowice, Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej Małgorzata Strzemieczna odczy-
tała Obwieszczenie Komisarza Wyborczego  
w Płocku o wynikach wyborów uzupełniają- 
cych. Następnie Przewodnicząca Rady Gmi- 
ny w Radziejowicach  Grażyna Górka odczy- 
tała treść ślubowania, a Paulina Partyka wy-

powiedziała słowo „Ślubuję”. Po tym fakcie 
przyjęła zaświadczenie o wyborze na Radną 
Gminy Radziejowice i… życzenia owocnej 
pracy. 

Paulina Partyka jest mieszkanką Ko-
rytowa i obecnie na forum Rady Gminy 
Radziejowice reprezentuje tę społeczność.  
O sobie mówi, że już od dawna bardzo 
chętnie włącza się w lokalne akcje i przed-
sięwzięcia. – Jestem gotowa do działań 
społecznych, od kilku lat udzielam się  
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie, 
jestem też skarbnikiem w Kole Gospodyń  
i Gospodarzy Wiejskich w Korytowie. Na co 
dzień pracuje w firmie ubezpieczeniowej  
– w dziale rozliczeń… Jestem otwarta na 
ludzi, jeśli widzę problem – uważam, że 
najlepszym  sposobem na rozwiązanie każ-
dej sprawy jest rozmowa i dojście do poro-
zumienia. Zawsze służę w takich sytuacjach 
pomocą… – powiedziała nowa radna 
radziejowickiego samorządu – Paulina  
Partyka.                                                             WT
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D l a  w ł a d z  g m i n y  t e n  t r u d n y  c z a s  j e s t  n i e  l a d a  w y z w a n i e m

Rozmowa z aRtuRem Jankowskim  
– zastępcą wóJta Gminy RadzieJowice

– W minionym roku na terenie gminy 
Radziejowice wykonano dużo inwesty-
cji samorządowych. Wiele wskazuje, że  
w tym roku pandemia ograniczy moż-
liwości finansowe gminy. W tej sytuacji 
zwróciliście się o wsparcie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na jakie 
przedsięwzięcia i o jakie pieniądze Gmina 
Radziejowice wystąpiła do Rządu RP?

– To prawda, że ostatnie lata były dla na-
szej gminy wyjątkowe pod względem zrealizo-
wanych przedsięwzięć. Udało się zrealizować 
wszystkie planowane inwestycje, w tym tę 
największą, czyli budowę nowego przedszkola 
w Radziejowicach. Pandemia, która na dobre 
zagościła w naszym życiu ma ogromny wpływ, 
również na działania gminy. Dzięki staraniom 
wielu osób, pomimo pojawienia się w zeszłym 
roku twardych lockdawnów oraz kilku szczytów 
zakażeń, procesy inwestycyjne przebiegały bez 
większych zakłóceń i finalnie wszystkie zadania 
udało się zakończyć w ramach przyjętych zało-
żeń terminowych oraz budżetowych.

Pandemia ma nie tylko negatywny wpływ 
na realizację wydatków majątkowych gminy, 
ale przede wszystkim ogranicza w znaczącym 
stopniu dochody podatkowe. W 2020 roku bu-
dżet gminy z tytułu podatku od nieruchomości 
oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych został uszczuplony o kwotę 
ponad pół miliona złotych. Wg szacunków Mi-
nisterstwa Finansów w 2021 r. ubytek w docho-
dach z tytułu udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych może wynieść nawet ponad 
800 tys. zł., natomiast jeżeli chodzi o podatek od 
nieruchomości – dopiero czas pokaże. Dlatego 
też bardzo istotnym jest zewnętrzne wsparcie 
finansowe. Jednymi z ważniejszych źródeł do-
finansowania w ostatnich latach są programy 
rządowe. Gmina Radziejowice składała wnio-
ski w każdym ogłaszanym naborze, zarówno  
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
jak i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
(w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych). Niestety z tych już rozstrzygniętych 
naborów nie otrzymaliśmy – tak bardzo ocze-
kiwanego wsparcia finansowego. Pod koniec 
grudnia 2020 roku złożyliśmy trzy wnioski  
w ramach naboru do Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Przedsięwzięcia zgłoszone 
do konkursu, to: „Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej”; „Modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Radziejowicach” oraz „Budowa 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kuklówce Zarzecznej”. Łączna, szacunkowa 
wartość tych inwestycji to kwota rzędu 7,2 mln 
złotych, tak więc jest to całkiem spory wydatek, 
na który – bez zewnętrznego wsparcia, Gmina 

w obecnej sytuacji absolutnie nie może sobie 
pozwolić. Należy też w tym miejscu podkre-
ślić, że wyżej wymienione zadania są wręcz 
niezbędnymi dla gminy i długo oczekiwanymi 
przez mieszkańców. Z docierających do nas 
informacji może wynikać, że wyniki ostatnie-
go naboru zostaną w najbliższych tygodniach 
ogłoszone. Należy być dobrej myśli i trzymać 
kciuki oraz robić swoje w ramach posiadanych 
funduszy.

– Póki co liczycie na siebie… Roz-
poczęto długo wyczekiwaną rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radzie-
jowickiej. Jaki będzie koszt tej inwestycji, 
jej zakres i terminy realizacji oraz dalsze 
plany dla tej placówki oświatowej?

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ku-
klówce Radziejowickiej to inwestycja wieloeta-
powa. Tak naprawdę zadanie to rozpoczęło się już  
w 2018 roku, kiedy to gruntownie zmodernizo-
wano instalację centralnego ogrzewania wraz 
z budową kotłowni gazowej i przebudową in-
stalacji gazowej. Teraz mamy czas na realizację 
głównego zamierzania inwestycyjnego, jakim 
jest rozbudowa szkoły. Z uwagi na ograniczone 
możliwości finansowe rozpoczęty został tylko  
I etap robót, polegający na dobudowaniu dwu-
kondygnacyjnego budynku – w przyszłości  
będzie pełnił funkcję łącznika z salą gimna-
styczną – z trzema salami lekcyjnymi, zaple-
czem szatniowo-sanitarnym oraz windą dla 
osób niepełnosprawnych. Dzięki rozwiązaniom 
projektowym spełnione zostaną wymagania 
dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
a w ramach działań związanych z ochroną 
środowiska – planujemy budowę instalacji fo-
towoltaicznej oraz zbiorników retencyjnych na 
tzw. deszczówkę.

Łączny koszty prac objętych I etapem reali- 
zacji powinien zamknąć się w kwocie 2 mln zł.  
Liczymy na to, że uda nam się uzyskać dodatko- 
we dofinansowanie na rozwiązania prośrodo-
wiskowe. Koszty związane z tym wydatkiem 
będą obciążały budżet gminy w latach 2020-
2022, a zakładany termin zakończenia tej in-
westycji to wiosna 2022 roku.

Jestem przekonany, że ta długo wy-
czekiwana inwestycja spełni oczekiwa-
nia społeczności zrzeszonej wokół Szkoły 
w Kuklówce Radziejowickiej i znacząco  
polepszy warunki edukacyjne naszych naj-
młodszych mieszkańców oraz ułatwi pracę 
nauczycieli.

Natomiast, jak już wspomniałem wcze-
śniej, jest to wciąż tylko I etap rozbudowy. 
Kolejnym niemniej ważnym jest II etap, pole-
gający na budowie sali gimnastycznej. Obecna 
salka w istniejącym budynku bardzo ogranicza 

prowadzenie zajęć spor-
towych. W dzisiejszych 
czasach trudno sobie wy- 
obrazić szkołę bez sali gim- 
nastycznej, w której dzieci 
miałyby sposobność upra-
wiać najpopularniejsze 
dyscypliny sportowe takie 
jak: siatkówka, piłka nożna 
czy piłka ręczna. Obecne 
czasy smartfonów, aplika-
cji społecznościowych oraz  
nauki zdalnej bardzo drastyczne ograniczyły  
ruchliwość wśród dzieci i młodzieży, dlatego 
osobiście uważam, że inwestowanie w infra-
strukturę sportową nie powinno podlegać żad-
nej dyskusji. Otyłość, skrzywienia kręgosłupa czy 
zwykła apatia związana z użytkowaniem urzą-
dzeń elektronicznych powinna być w jak naj-
większym stopniu niwelowana właśnie poprzez 
szereg zajęć sportowych. Dlatego też sala gim-
nastyczna wciąż pozostaje w naszych planach,  
a w przypadku uzyskania dofinansowania mam 
nadzieję, że plany zostaną w miarę szybko zre-
alizowane.

– Niemałe środki budżetowe zostały  
przeznaczone na wydatki w zakresu roz- 
budowy i modernizacji  infrastruktury 
wodociągowej i sanitarnej. Proszę powie-
dzieć o tych planach.

– Gmina od lat inwestuje w gospodarkę 
wodno-ściekową. W celu poprawienia warun-
ków oraz jakości dostaw wody – regularnie 
modernizowane są stacje uzdatniania wody.  
W ostatnich latach udało się nam zmodernizo-
wać stacje w Krzach oraz w Korytowie, na ko-
lejną gruntowną przebudowę czeka jednostka 
w Radziejowicach. Obiekt ten działa od niepa-
miętnych lat i w końcu przyszła jego kolej. 

W zakresie infrastruktury sanitarnej, obec- 
nie skupiamy się głównie na konserwacji istnie- 
jącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnienio-
wej. Wspieramy także mieszkańców w budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na tere-
nach, gdzie tej kanalizacji nie ma. W 2020 roku 
Gmina współfinansowała budowę takich 10 
przydomowych oczyszczalni ścieków, a łączny 
koszt wsparcia finansowego po stronie Gminy 
wyniósł prawie 50 tys. złotych. W tym roku na 
współfinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni wodno-ściekowych przeznaczyli-
śmy 70 tys. złotych.

Dużym wydatkiem majątkowym są inwe-
stycje rozbudowy sieci wodociągowej. Często 
pojawiające się okresy suszy są coraz bardziej 
dokuczliwe w gospodarstwach domowych, 
które posiadają wyłącznie własne źródła 
zaopatrzenia w wodę. Dlatego naszym zada-

niem jest zapewnienie dostaw wody do celów 
socjalno-bytowych dla tych mieszkańców po-
przez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej. 
Dodatkowym czynnikiem determinującym 
nasze działania jest polepszanie warunków 
dostarczania wody. W przypadku łączenia sieci 
w tzw. spinki zwiększamy ciśnienie wody oraz 
zapewniamy nieprzerwalność dostaw w przy-
padku awarii.

W roku 2021 planujemy budowę nowych 
odcinków wodociągów w miejscowościach: 
Tartak Brzózki, Radziejowice-Parcel, Zazdrość 
oraz Krze Duże, o łącznej długości około 1.640 
metrów. Koszt tych przedsięwzięć nie powi-
nien przekroczyć 340 tys. złotych. Wydatki 
związane z gospodarką wodno-ściekową są 
stałymi wydatkami, o których należy pamiętać  
w każdym roku budżetowym. Racjonalny  
i zgodny z potrzebami podział tych środków 
corocznie stanowi istotny element pracy nad 
projektem budżetu. Przyznam szczerze, że 
pogodzenie obowiązków gminy jako jednostki 
samorządu terytorialnego ze stale rosnącymi 
potrzebami społeczności lokalnej, jest dla władz 
gminy nie lada wyzwaniem. 

– Drogi. Tutaj oczekiwania mieszkań-
ców są największe. Wydaje się, że kwota  
niespełna pół miliona, przeznaczona na 
ten cel – może się okazać niewystarcza-
jąca. Pewnie są plany jej zwiększenia  
i pozyskiwania środków zewnętrznych.

– Drogi to temat rzeka, niestety po tego- 
rocznej zimie niektóre odcinki dróg, przypo-
minały rzekę. Jest to smutne porównanie, ale  
niestety prawdziwe. Niedawno wspólnie z rad-
nymi mieliśmy objazd dróg gminnych. Okres 
przedwiosenny uwidocznił ogromne potrze-
by w tym zakresie. Pomimo wydatkowania  
w latach ubiegłych bardzo dużych środków na 
utwardzenie dróg gruntowych i polepszenie na-
wierzchni istniejących dróg destruktywnych czy 
asfaltowych, wciąż widzę dużą potrzebę działa-
nia w tym zakresie. Mijająca zima spowodowała  
ogromne spustoszenie na wielu odcinkach 
dróg lokalnych, nawet na tych, które jeszcze 
w zeszłym roku można było uznać za w miarę 
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przyzwoite. Po tak mokrej zimie widać gołym 
okiem, że większość terenu gminy to tereny 
stale podmokłe. W takim przypadku każda 
inwestycja w drogę wiąże się ze zwiększonymi 
nakładami finansowymi – dodatkowa pod-
budowa w postaci grubego gruzu, dodatkowe 
partie kamienia, szerokie rowy oraz utwardza-
nie poboczy, to tylko podstawowe prace, jakie 
należy podejmować, aby zapewnić przejezd-
ność oraz zagwarantować należyty stan drogi 
przez kilka sezonów. 

Dużym wyzwaniem – z jakim się spoty-
kam, jest bardzo rozproszona zabudowa na 
terenie naszej gminy. Mieszkańcy wybierają 
lokalizacje trudno dostępne oraz coraz bardziej 
odosobnione. Zapewnienie dojazdu do każdej 
posesji w obecnych warunkach graniczy niemal 
z cudem. Nasi pracownicy pracują na najwyż-
szych obrotach, aby jak najszybciej uporać się  
z pierwszymi skutkami zimowych roztopów  
i zrealizować najpilniejsze potrzeby. 

Oczywiście w pełni zgadzam się, że kwota 
w budżecie na wydatki bieżące związane m.in.  
z utwardzaniem nawierzchni gruntowych, 
remontami nawierzchni utwardzonych, zimo-
wym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy 
czy zakupem oznakowania drogowego jest  
w obecnym kształcie niewystarczająca. Należy 
jednak podkreślić, że są to wydatki bieżące, 
którą różnią się zasadniczo tym od wydatków 
majątkowych, że praktycznie nie istnieje żadne 
zewnętrzne źródło dofinansowania na działania 
w tym zakresie. Zatem zapewne będziemy jako 
organ wykonawczy wnioskowali do Rady Gmi-
ny o zwiększenie wydatków bieżących na drogi 
w ramach budżetu na 2021 rok. 

Tradycyjnie złożyliśmy wniosek o dotację 
ze środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 
przebudowę drogi lokalnej w miejscowości 
Nowe Budy. Z przykrością jednak zauważam, 
że w obecnym budżecie, ani w projekcie 
zmiany budżetu – nad którym pracujemy, 
oprócz wyżej wymienionej drogi, nie ma 
zaplanowanej żadnej poważnej inwestycji  
w zakresie drogownictwa. Moim zdaniem 
największą potrzebą, jest konieczność budowy  
drogi w Krzach i ulicy Alternatywy w  Kamionce. 
Odcinek ten jest głównym ciągiem komunika-
cyjnym łączącym duże sołectwo Kamionka  
– z pozostałą częścią gminy, stanowi on dojazd 
do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 oraz trasę 
przejazdu autobusów szkolnych. Obecną na-
wierzchnię wolałbym pozostawić bez komen-
tarza, w najbliższym czasie, jak tylko warunki 
pogodowe nam na to pozwolą, planujemy 
wyrównanie pozimowych wybojów oraz do-
prowadzenie jej do względnej przejezdności. 
Na budowę tej drogi posiadamy już pełną do-
kumentację wraz z pozwoleniem. Wprawdzie 
jest możliwość złożenia projektu o dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 
jednak wcześniej musimy uporać się pra-
wem własności do całości terenu, ponieważ 
jest to warunek konieczny przy ubieganiu 
się o dofinansowanie ze wspomnianego 
funduszu. Jako Urząd robimy wszystko co 
w naszej mocy, aby móc skutecznie ubiegać 
się dofinansowanie, natomiast w przypad-

ku odmowy wsparcia tego przedsięwzięcia 
będę popierał budowę tej drogi z środków 
własnych Gminy. 

– Od dosyć dawna mówi się o powsta-
niu infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Radziejowicach. Tutaj aż 
się prosi o coś w rodzaju „Orlika”. Kiedy 
będzie możliwa realizacja takiego przed-
sięwzięcia?

– Temat ten faktycznie powraca od dłuż-
szego czasu. Program Orlików, z którego Gmina 
w swoim czasie nie skorzystała, jest już nieaktu- 
alny, to potrzeba budowy zewnętrznego obiek-
tu sportowego przy największej szkole w gmi-
nie jest jak najbardziej aktualna. Obecna kon-
cepcja opiera się na dokumentacji projektowej  
z 2018 roku. Posiadamy wciąż aktualne pozwo-
lenie na budowę. Na podstawie tej dokumen-
tacji corocznie Gmina składała wniosek do pro-
gramu Sportowa Polska – programu rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej ogłaszanego 
przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu. Pod koniec ubiegłego roku przyszła 
do nas dobra wiadomość o przyznaniu nam do-
finansowania na poziomie 33% tzw. wydatków 
kwalifikowanych. Obecnie jesteśmy na etapie 
podpisania umowy. Chciałbym również podzie-
lić się informacją na temat szczegółów przed-
sięwzięcia. Otóż w stosunku do pierwotnej 
koncepcji, poczyniliśmy kilka istotnych zmian. 
Już na etapie oceny wniosku ministerstwo 
zwróciło nam uwagą, że zgodnie z wytycznymi 
programu nie było możliwości zlokalizowania 
na działce, którą posiadamy, bieżni okólnej wo-
kół boiska – taką bieżnię musieliśmy zamienić 
na bieżnię prostą. Ponadto zauważyliśmy, że 
istniejące zaplecze sanitarno-szatniowe w ist-
niejącej hali sportowej będzie zdecydowanie 
wystarczające do obsługi boiska zewnętrznego, 
dlatego zrezygnowaliśmy z budowy odrębnego 
budynku przy boisku. Zrezygnowaliśmy też 
z dodatkowych trybun – z czterech pozosta-
wiliśmy dwie oraz siłowni zewnętrznej, którą 
samorząd wybudował przed budynkiem szkoły 
w ramach innego zadania. Powyższe zmiany 
wymagają zmiany dokumentacji pierwotnej, 
którą zleciliśmy autorom tej dokumentacji, oraz 
wymagają zmiany pozwolenia na budowę. 
Przewidywany termin uzyskania kompletnej 
dokumentacji niezbędnej do wszczęcia proce-
dury wyboru wykonawcy robót budowlanych 
to koniec drugiego kwartału tego roku. Zakła-
dam, że obiekt w całości będzie udostępniony 
mieszkańcom najpóźniej w połowie przyszłego 
roku.

– Sprawa oświetlenia też jest ważnym 
tematem dla mieszkańców większości so-
łectw. Co w tym zakresie będzie się działo 
w roku 2021?

– Oświetlenie drogowe jest, oprócz stanu 
nawierzchni dróg, tematem najczęściej poru- 
szanym na zebraniach sołeckich. Rozwijają-
ca się wciąż nowa zabudowa niesie za sobą 
ogromne potrzeby, w tym właśnie związane 
z oświetleniem dróg dojazdowych. Sprawa 
projektowania i budowy tej infrastruktury jest 
zatem regularnie wpisywana przez mieszkań-
ców sołectw do zadań finansowanych z fundu-

szy sołeckich. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ 
pomimo faktu, że fundusz sołecki może być 
przeznaczony na różne zadania, to w obecnych 
czasach najbardziej przez nas pożądane są wła-
śnie inwestycje w infrastrukturę. 

Sołectwa, które w 2021 roku zdecydowały 
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego  
na wydatki związane z oświetleniem to: Pieńki 
Towarzystwo, Radziejowice, Radziejowice Par- 
cel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość, Zbo-
iska, Nowe Budy, Chroboty oraz Kamionka. 
Łączna niebagatelna kwota przeznaczona na 
ten cel to 133 tys. złotych. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że coraz popularniejszym rozwiąza-
niem są lampy solarne, które świetnie spisują 
się w szczególności w miejscach oddalonych od 
istniejących sieci energetycznych lub po prostu 
jako zamiennik dla droższego w eksploatacji 
tradycyjnego oświetlenia, przy czym podkre-
ślam, że jedynym źródłem światła, jakie gmina 
instaluje to energooszczędne oświetlenie led. 
Oczywiście Urząd Gminy dokonuje wszelkich 
starań, aby proces budowy przebiegał sprawnie 
i z jak najlepszym efektem dla mieszkańców.

– Są reaktywowane przewozy pasa-
żerskie, dofinansowywane z Funduszu 
Połączeń Autobusowych. Gmina Radzie-
jowice również włączyła się do takich 
działań na swoim terenie. Na jakim jeste-
ście etapie finalizowania tej sprawy i co to 
będą za połączenia?

– Fundusz rozwoju przewozów autobuso-
wych to dość świeży program rządowy, mający 
na celu zapewnienie dostępności komunikacyj-
nej terenom, które zostały wykluczone z trans-
portu publicznego. Nie trudno zauważyć, że na 
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat ilość pasa-
żerów oraz linii komunikacji publicznej regular-
nie spadała. Mieszkańcy w większości zastąpili 
transport zbiorowy indywidualnym transpor-
tem samochodowym. Niewątpliwie związane 
jest to z bogaceniem się społeczeństwa, jed-
nakże wciąż pozostaje duża grupa osób, która 
bez pomocy osób trzecich nie może wydostać 
się ze swojego miejsca zamieszkania ani prze-
mieścić się do innych miejscowości. Do tej grupy 
należy zaliczyć uczniów szkół podstawowych  
i średnich, seniorów oraz niezmotoryzowaną 
część społeczeństwa o najniższych dochodach. 
Transport publiczny na terenach gminnych jest 
jednak przedsięwzięciem wysoce nierentow-
nym. Bez wsparcia zewnętrznego praktycznie 
zdecydowana większość linii autobusowych 
staje się zupełnie nieopłacalna. Dlatego, aby  
w ogóle brać pod uwagę przywrócenie połą-
czeń, trzeba wcześniej znaleźć odpowiednie 
źródła ich finansowania. Gmina Radziejowi-
ce od początku funkcjonowania rządowego 
programu wsparcia aktywnie uczestniczyła  
w procesie pozyskiwania środków i organizacji 
transportu publicznego. Wspólnie ze staro-
stwem żyrardowskim oraz grodziskim, już po 
raz kolejny – skutecznie pozyskała dofinan-
sowanie na linię Mszczonów – Radziejowice  
– Grodzisk Maz. W zeszłym roku udało się przy- 
wrócić połączenie Krze – Radziejowice – Ko-
rytów – Żyrardów. W tym roku poszliśmy krok 
dalej i pozyskaliśmy dofinansowanie na dodat-
kowe połączenia gminne. Umowa z wojewodą 

została podpisana w marcu i od początku kwiet- 
nia planujemy uruchomienie połączeń auto-
busowych dedykowanych wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy. Również na tych trasach 
będziemy organizowali dowóz dzieci do szkół. 
Łączna kwota dofinansowania na naszym tere-
nie to kilkaset tysięcy złotych. Podkreślić w tym 
miejscu trzeba, że w każdym przypadku Gmina 
– oprócz zaangażowania organizacyjnego, jest 
również współfinansującym te przedsięwzięcia. 
Jest to nasze zadanie – ale i nasze koszty, na 
które trzeba z góry rezerwować środki finanso- 
we. Miejmy nadzieję, że rządowy fundusz reak-
tywuje połączenia na tyle skutecznie, aby opła-
calność transportu publicznego nie wymagała 
tak dużego dofinansowania. Ważnym jest, aby 
mieszkańcy zaczęli korzystać z tej opcji trans-
portu, ale jeszcze ważniejszym jest zachowanie 
ciągłości przedsięwzięcia. Zdecydowanie bez 
dotacji zewnętrznych Gmina Radziejowice nie 
byłaby w stanie finansować tak rozbudowanej 
komunikacji publicznej. Uważam, że obecny 
okres to czas testowania i wyciągania wnio-
sków, czy faktycznie da się przywrócić chęć 
korzystania z połączeń autobusowych na tyle, 
aby opłacalne było ich utrzymywanie.

– Jakie jeszcze inne oczekiwania 
mieszkańców poszczególnych sołectw 
gminy Radziejowice będą możliwe do 
zrealizowania w roku 2021. Czy możliwe 
będzie wykonanie również i tych, które na 
razie nie są wpisane do Uchwały Budżeto-
wej na rok 2021.

– Żyjemy w czasach, które charakteryzują 
się bardzo dużą nieprzewidywalnością. Nie je- 
stem w stanie w tej chwili obiecać czegoś, cze-
go jeszcze nie jestem pewny. Samorząd gminny 
wcale nie jest na dogodnej pozycji, wręcz prze- 
ciwnie, rosnące potrzeby oraz wymagania 
mieszkańców coraz częściej spotykają się z bra- 
kiem możliwości ich zrealizowania. Coraz więk-
sza ilość zadań przypisanych gminom, przy 
jednoczesnym ograniczaniu źródeł dochodów, 
stale pogarsza sytuację finansową. Ja traktuję 
samorząd gminny jako duże przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia kilkadziesiąt osób, posiada 40. 
milionowy budżet oraz kilka tysięcy klientów. 
Jest to bardzo skomplikowany i wymagający 
organizm, przy którym pracuje ogrom ludzi, 
począwszy od mieszkańców, poprzez sołty-
sów, radnych oraz pracowników urzędu gminy.  
Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, 
że Urząd Gminy na czele z Panią Wójt wspólnie  
z Radnymi Gminy nieustannie pracuje nad speł-
nieniem bieżących potrzeb mieszkańców oraz 
dba o jak najlepszy rozwój Gminy. Niestety nie 
na wszystko mamy wpływ, pojawia się szereg  
ograniczeń, zarówno finansowych, jak i praw- 
nych. Spotykamy się też z dużą niechęcią społe-
czeństwa, wypisywanymi tzw. fake news’ami, 
oskarżeniami, które absolutnie nie mają popar-
cia w faktach. Jest to dla wielu osób pracujących 
na rzecz dobra gminy bardzo przykre i krzyw-
dzące, jest to jednak nasza praca, którą świado-
mie wybraliśmy i bez względu na okoliczności 
będziemy ją wykonywać najlepiej jak potrafi-
my. Naszym wspólnym celem jest zrównowa-
żony rozwój oraz ochrona przed niekorzystnymi 
czynnikami zewnętrznymi i tego się trzymajmy.

Dziękuję za rozmowę.
Tadeusz Sułek
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Radziejowicki samorząd po zakończeniu dużych inwestycji oświatowych, po wybudo-
waniu przedszkoli w – Korytowie A i Radziejowicach, miał w swoich planach inwestycyj-
nych, aby w roku 2021 rozpocząć rozbudowę szkoły w Kuklówce. Takie zadanie miało swój 
początek 19 lutego, kiedy samorządowcy przekazali wykonawcy dokumenty budowy 
i teren, na którym stanie dwukondygnacyjny budynek, dobudowany do starego obiektu 
szkolnego.

Rozpoczęto dłuGo wyczekiwaną inwestycję

W piątek 19 lutego na dziedzińcu
Szkoły Podstawowej im. Józefa

Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej 
spotkali się przedstawiciele radziejowickiego 
samorządu: wójt gminy Urszula Ciężka, jej za-
stępca Artur  Jankowski, Beata Kalina dyrektor 
Gminnego Centrum Oświaty oraz dyrektor 
miejscowej placówki oświatowej Sylwia Król. 
Wykonawcę reprezentował Krzysztof Biało-
brzeski, właściciel firmy P.P.H.U „OKNO-BUD”, 
byli obecni też inspektorzy nadzoru tej budowy.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce
Radziejowickiej będzie polegała na dobudowie 
trzech sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitar-
nego. To zadanie wykonawca rozpoczął od roz-
biórki istniejących budynków gospodarczych. Po-
tem w ramach rozbudowy szkoły, zostanie dobu-
dowy dwukondygnacyjny budynek z trzema sala-
mi lekcyjnymi i zapleczem szatniowo-sanitarnym 
oraz windą dla osób z niepełnosprawnością. Plan 
inwestycyjny zawiera także takie zadania jak: 

wykonanie przyłączy in-
frastruktury technicznej,
rozbiórka części utwar-
dzenia drogi wjazdowej, 
a także zostaną wykona-
ne miejsca parkingowe 
z placem manewrowym, 
jak i nowe chodniki.

To nie koniec przedsięwzięć, jakie są prze-
widywane przy obiekcie szkolnym w Kuklówce 
Radziejowickiej. W drugim etapie jest zapo-
wiedź budowy sali sportowej.

Dyrektor szkoły, Sylwia Król, która przy-
znała, że w lokalnej społeczności spotykała się 
z wątpliwościami co do wykonania inwestycji 
– oczekiwanej od kilkunastu lat. Teraz rozbudo-
wa stała Szkoły Podstawowej w Kuklówce stała 
się faktem.

– Cieszę się, że pomimo pandemii i wszelkie-
go rodzaju obostrzeń udało się nam doprowadzić 
do tego, aby zgodnie z planem rozpocząć budo-
wę i mam nadzieje, że prace zostaną zakończone 
przed założonym terminem... – przyznała Wójt 
Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka. 

– Wcześniej w tej szkole zostało wyko-
nanych kilka inwestycji, największą z nich, 

w roku 2018 była budowa nowoczesnej ko-
tłowni, dostosowanej również do nowej obecnie
i w przyszłości powstającej infrastruktury. 
W tym etapie powstaną trzy sale edukacyjne 
oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. To bar-
dzo ułatwi funkcjonowanie placówki, gdzie 
rzeczywiście już wszystkie możliwe miejsca 
są zagospodarowane i wciąż przydałoby się 
więcej przestrzeni...– poinformował zastęp-
ca wójta Artur Jankowski.

Szkoła w Kuklówce Radziejowickiej 
zdecydowanie się zmienia, dbają o to: sa-
morząd gminy, społeczność szkolna, a także
mieszkańcy okolicznych sołectw. Tak wiel-
kiego przedsięwzięcia oświatowego w Ku-
klówce jeszcze nie było, od ponad 50 lat, 
kiedy został wybudowany obecny budynek 
szkoły podstawowej.                                          ¡

S z k o ł a  z  R a d z i e j o w i c  n a j l e p s z a  n a  M a z o w s z u

ponownie zdoByli tuRystyczne złoto
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego 

w Radziejowicach zwyciężyła w V edycji konkursu „Ma-
zowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”, organizowanym 
pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika. Główny cel konkursu to promocja walo-
rów turystycznych Mazowsza oraz zachęcenie mazowiec-
kiej młodzieży szkolnej do zgłębiania turystycznych tajni-
ków regionu zamieszkania.

Komisja powołana przez Marszał-
ka Województwa Mazowieckie-

go oceniła dokumentację nadesłaną przez 
poszczególne placówki z terenu całego 
województwa.

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach uzyskała
w oczach jurorów największe uznanie 
i otrzymała tytuł i prawo używania logo 
„Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Tury-
stycznie 2020”. Szkoła otrzymała puchar 
przechodni Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego i nagrodę pieniężną w wysokości 
4 tys. zł.

Komisja konkursowa wysoko oceniła 
ilość i program turystycznych imprez zor-
ganizowanych w roku szkolnym 2019/2020 
oraz liczbę uczestniczących w nich uczniów. 
Brano też pod uwagę udział w konkursach 
o tematyce turystyczno-krajoznawczo

-przyrodniczej, osiągnięcia indywidualne 
uczniów tj. zajęte miejsca w regionalnych 
i ogólnopolskich imprezach, turniejach, 
konkursach, przeglądach oraz akcjach, 
a także liczbę zdobytych przez uczniów od-
znak, sprawności, uprawnień związanych
z turystyką kwalifikowaną i  krajoznaw-
stwem. Nie bez znaczenia była też i działal-
ność uczniów na rzecz ochrony przyrody 
i  środowiska, opieka nad lokalnym dzie-
dzictwem kulturowym, w tym nad zabyt-
kami związanymi z historią swojego regionu 
oraz współdziałanie szkoły z organizacjami, 
stowarzyszeniami, władzami i innymi lokal-
nymi – partnerami przy realizacji szkolnego 
programu turystycznego.

Należy nadmienić, że jest to kolejny suk-
ces Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, 
ponieważ za rok szkolny 2016/2017 otrzy-
mała wyróżnienie, za rok szkolny 2017/2018 

tytuł i prawo uży-
wania logo „Srebr-
nej Mazowieckiej 
Szkoły Aktywnej
Turystycznie 2018”, 
a  za rok szkolny
2018 / 2019 tytuł 
i prawo używania 

logo „Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Tu-
rystycznie 2019”. 

Po ogłoszeniu wyników i zdobyciu „tury-
stycznego złota przez radziejowicką szkołę, nie 
kryli dumy uczniowie, którzy byli zaangażowa-

ni w realizację zadań wynikających z konkursu 
„Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” 
– Oliwia Wójcik i Wiktor Pęsiek, uczniowie klasy 
VIII – laureaci wielu konkursów. Niewątpliwie 
udział w takich edukacyjnych inicjatywach 
i przedsięwzięciach ma bardzo duży wpływ na 
wszechstronny rozwój, ciekawe sposoby spę-
dzania wolnego czasu i osiąganie satysfakcji 
z sukcesów.

Gratulujemy uczniom, nauczycielom oraz 
dyrekcji szkoły a szczególnie p. Grażynie Haude, 
która jest opiekunem Szkolnego Koła Krajo-
znawczo-Turystycznego „Łaziki”.                          ¡
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Fantastyczne półkolonie w Gminie Radziejowice
Podczas tegorocznych ferii zimowych, w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach  

realizowane były półkolonie zorganizowane przez Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach w ramach działań profi-
laktycznych Gminy Radziejowice. Realizatorem zleconych zajęć było Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sporto-
wej „SL SALOS”.  

Półkolonie adresowane były do dzie-
ci z klas I-IV – uczęszczających do 

szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Radziejowice. W programie tygodnio-
wych „Półkolonii w Gminie Radziejowice – Ferie 
2021” znalazły się m.in. gry, zabawy oraz zajęcia 
rekreacyjne, sportowe, oraz artystyczne i języ-
kowe (język angielski). W opiekę nad dziećmi 
byli zaangażowani: Anna Czarnecka, Michał 
Piłowski, Kamila Soszka i Krystian Nowak.  
– Z Gminą Radziejowice, z Gminnym Centrum 
Oświaty i ze Szkołą Podstawową imienia Wła-

wypełniają muRy pRzedszkola dziecięcą Radością
„Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat…”– reali-

zacja projektu w Gminnym Przedszkolu im. Jana Brzechwy 
w Radziejowicach. 

Wszyscy mądrzy tego świata w wy-
chowaniu przedszkolnym upatrują 

źródeł rozwoju, sukcesu i szczęścia. Robert 
Fulghum amerykański eseista i filozof napi-
sał: „wszystkiego, co naprawdę powinienem 
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: o tym 
jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć  
z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć  
i wyobrażać sobie lepszy świat…”.  

Okres przedszkolny, a zwłaszcza pierwsze 
lata nauki powinny w szczególny sposób za-
pewnić dziecku warunki do rozwoju i ekspresji 
jego potencjalnych uzdolnień. W zdobywaniu 
tych cennych doświadczeń z pewnością wspo-
maga dziecko stymulujące środowisko, które 
mają zapewnione dzieci z Gminnego Przed-
szkola im. Jana Brzechwy w Radziejowicach. 

W nowoczesnym budynku w pełni wypo-
sażonym w nowe kolorowe pomoce dydaktycz-
ne, zabawki oraz funkcjonalne meble zostały 
zakupione  między innymi w ramach projektu 
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY 
ŚWIAT – utworzenie nowego oddziału przed-
szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radzie-
jowicach” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi prioryte-
towej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działa-
nia 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; 
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Wartość projektu ogółem wynosi 421 238,75 zł, 
z czego 338 701,35 zł stanowi dofinansowanie 
ze środków RPO WM.

Celem projektu „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT…” jest zwiększenie 
dostępu do edukacji przedszkolnej, co stano-
wi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców 
wynikające z dysproporcji w dostępie do usług 
wychowania przedszkolnego. 

Projekt zakłada dofinansowanie 12 mie-
sięcy bieżącej działalności nowego oddziału 
przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu  
w Radziejowicach. Do prowadzenia tej działal-
ności zostali zaangażowani wykwalifikowani 
nauczyciele, pomoce nauczyciela, pedagodzy, 
psycholodzy i logopedzi, którzy  realizują pod-
stawę programową, rozwijają zainteresowania 
i uzdolnienia dzieci.

Do realizacji projektu zakupiono m.in.:
1. Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt 

specjalistyczny, w tym:
¡ pomoce dydaktyczne zużywalne do pro- 

wadzenia zajęć w ramach podstawy progra-
mowej;
¡ zestaw zabawek dla dzieci;
2. Sprzęt elektroniczny, w tym:
¡1 tablicę interaktywną z rzutnikiem i lap-

topem do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
multimediów;
¡ urządzenie wielofunkcyjne;
3. Meble i wyposażenie jednej sali.
4. Sprzęt audiowizualny:
¡ telewizor,
¡ kino domowe.
5. Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt 

specjalistyczny – skierowany do pracy w ra-
mach zajęć logopedycznych i integracji senso-
rycznej.

Dzięki pomocom dydaktycznym oraz 
nowoczesnemu wyposażeniu sali, w której za-
jęcia odbywają dzieci zrekrutowane do grupy 
projektowej nauczyciele mają wiele możliwości 
prowadzenia innowacyjnych zajęć pedagogicz-
nych. 

Kadra nauczycielska nawiązując do zacie-
kawień dzieci i codziennych przeżyć stopniowo 
ukazuje coraz szerszy świat, poczynając od  
domu, regionu, kraju, aż do zagranicznych wę- 
drówek. Ciekawym pomysłem jest zamiar m.in. 

poznawania krajów Unii Europejskiej, spró- 
bowania regionalnej kuchni oraz zapoznania  
się z podstawowymi zwrotami w języku  
urzędowym danego kraju. Dodatkowo zaję- 
cia zorganizowane z wykorzystaniem sprzę- 
tu multimedialnego zakupionego w ramach  
projektu, wprowadzają dziecko w świat lu- 
dzi i stworzonej przez wieki kultury, obycza- 
jowości, tradycji, norm i zwyczajów oraz 
historii państw należących do UE. Tego 
typu zajęcia kształtują człowieka otwartego  
i tolerancyjnego wobec ludzi innych naro-
dowości.

W ramach zajęć dodatkowych zwiększa-
jących szanse edukacyjne dzieci realizowane 
są zajęcia z zakresu:

1. terapii logopedycznej,
2. terapii pedagogicznej, 
3. terapii psychologicznej,
4. gimnastyki korekcyjnej, 
5. rozwijania kompetencji emocjonalno

-społecznych
Zajęcia dodatkowe rozpoczęły się  

w październiku 2020 r. i trwać będą do końca 
roku szkolnego 2020/2021. 

Kolejnym punktem realizowanego pro- 
jektu będzie doskonalenie kompetencji  
5 nauczycieli Gminnego Przedszkola w Ra- 
dziejowicach w obszarze pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

w zakresie współpracy z rodzicami, w tym 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Realizowany projekt oraz udzielone dofi-
nansowanie pozwala na rozwijanie możliwości  
edukacyjnych nie tylko najmniejszych miesz-
kańców Gminy Radziejowice ale także sąsied-
nich gmin. 

Wykorzystanie nowej infrastruktury przed-
szkola pozwala na pełne użytkowanie pomocy 
naukowych i materiałów dydaktycznych, co na-
stępnie przekłada się, na znaczny wzrost stop-
nia przyswajania umiejętności i wiedzy przez 
dzieci, co z kolei w prostej linii wpływa na po-
lepszenie jakości samego procesu kształcenia. 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy przed-
szkola dokładają wszelkich starań, by te piękne 
mury wypełniały się radością, rozbrzmiewają-
cym zewsząd śmiechem dzieci i pozytywnymi 
emocjami.¡                               Tekst.: M.W., J.K. 

Foto: Gminne Przedszkole 
w Radziejowicach

    
 

dysława Rdzanowskiego bardzo dobrze się nam 
współpracuje. Organizator zaprosił nas do reali-
zacji tego zadania już po raz trzeci. Przyznaję, 
że biorąc pod uwagę dosyć trudne warunki 
spowodowane pandemią, mało która jednost-
ka samorządowa decyduje się na tego rodzaju 
akcję. Gmina Radziejowice dba o rozwój swoich 
małych mieszkańców w kierunku artystycznym,  
sportowym, rekreacyjnym i co najważniejsze  
– bezpiecznie. Szkoła na czas półkolonii oddała 
do dyspozycji całą swoją placówkę, dzięki czemu 
dzieci spędziły czas w  nowocześnie wyposażonej 

i bezpiecznej przestrzeni. …– powiedział kie-
rownik półkolonii Michał Ciecharowski.  

Zajęcia odbywały się w godzinach od 8:00 
– do 16:00, a podczas pobytu na półkoloniach 
- dzieci miały zapewnione trzy posiłki – drugie 
śniadanie, obiad i podwieczorek. Gmina Ra-
dziejowice pokryła połowę kosztów tej formy 
zajęć i wypoczynku dla swoich najmłodszych 
mieszkańców. Pozostałą kwotę związaną  
z wyżywieniem finansowali rodzice. W zaję-
ciach wzięło dział 45 uczestników, podzielonych 
na cztery grupy.

Organizator zapewnił bezpieczeństwo 
uczestników – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ 
i GIS.                                                                            T.W
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spisz siĘ, bo liczysz siĘ Dla polski!

Spisy powszechne są przeprowadzane 
na całym świecie, a ich rola jest nie 

do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze 
państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp 
do informacji i danych niezbędnych do podej-
mowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy 
ludności mają długą tradycję – w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od po-
nad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego 
spisu Niepodległej!

Pierwszym badaniem na ziemiach pol-
skich, które przypominało współczesny spis 
powszechny, była „Lustracja dymów i podanie 
ludności” przeprowadzona w 1789 r. na podsta-
wie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można 
domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkań-
ców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis 
powszechny ludności odbył się w Polsce już po 
odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej 
się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu 
było jednym z priorytetów, ale ze względu na 
niezwykle trudną sytuację młodego państwa 
udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” 
pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamiesz-
kiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili 
niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniej-
szością narodową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo 
w stulecie pierwszego spisu powszechnego od-
rodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
obowiązkowi spisowemu podlegają: 

Polacy mieszkający w Polsce mający 
miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na 

stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez 
względu na to czy są zameldowani, czy nie) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
 Polacy, którzy przebywają czasowo za 

granicą (bez względu na okres przebywania), 
którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego 
w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze 
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu do-
wiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warun-
kach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie 
dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dla-
tego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. 

 osoby bezdomne bez dachu nad głową 
– obywatele polscy i cudzoziemcy,
 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowe-

go zakwaterowania oraz zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu 
w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni 
opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak 
ważny?

Inicjatywy spisowe podejmowane przez 
Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania 
niepodległej Polski, wynikały z przeświadcze-
nia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróż-
nicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego 
zarządzania państwem. Dziś jest podobnie 
– prowadzenie jakichkolwiek skutecznych 
działań w przestrzeni publicznej wymaga wie-
dzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce 
co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były 
aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by 
minimalizować koszty i ograniczać konieczność 
angażowania czasu i uwagi mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą 
służyć do planowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla kraju sfe-
rach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edu-
kacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego 
będziemy proszeni o podanie miejsca zamiesz-
kania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki 
temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojaz-
dy do pracy na poziomie kraju, województwa, 
a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lo-
kalnym poznać potrzeby transportowe miesz-
kańców i organizować połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechne-
mu poznamy dokładnie przede wszystkim sy-
tuację demografi czną polskiego społeczeństwa 
i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważ-
niejszym wyzwaniom związanym z tym tema-
tem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, 
z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starze-
niu się naszego społeczeństwa. Spis to również 
jedyne badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkańców, nie-
pełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet
– w domu lub w Urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii 
polskich spisów ludności, w którym PODSTA-
WOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie sa-

mospis internetowy. W ten sposób statystyka 
publiczna wychodzi naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elek-
tronicznego załatwiania spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać 
wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej 
porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa 
będzie dostępna na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca 
spisu.  

Osoby, które nie mają w domu komputera 
i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu 
Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce 
będzie funkcjonować miejsce do samospisu 
internetowego, będzie też można liczyć na
 wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu.
Ze względu na ograniczenia epidemiczne, 
warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/
Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście 
lub telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez Inter-
net skontaktuje się rachmistrz spisowy. W su-
mie na terenie województwa mazowieckiego 
będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. 
Osoby będące rachmistrzami przeszły specjal-
ne szkolenie zakończone egzaminem. Musia-
ły też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy 
statystycznej – nie wolno im pod żadnym 
pozorem ujawniać i przekazywać informacji 
uzyskanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się 
odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad 
bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzo-
nych wywiadów będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości 
rachmistrza warto skontaktować się z infolinią 
spisową pod numerem 22 279 99 99 (dostępna 
od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni 
rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na roz-
mowę i nie możemy już poprosić o możliwość 
samodzielnego spisania się przez Internet. 
Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z apli-
kacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy 
w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany 
majątek ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego nie będą 
zbierane ŻADNE informacje dotyczące mająt-
ku, oszczędności czy posiadanych kosztowno-
ści. Również w części formularza dotyczącej 
zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań 
o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WY-
ŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie 
ma zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy 
w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wąt-
pliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad 
treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, 
powinien wybrać aplikację spisową i jak naj-
szybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckie-
go zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na 
nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl. 

FOTO. ARCHIWUM ŻŻ
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W tym roku „Dzień sołtysa” był symboliczny

obniżono staWki poDatku oD śroDkóW transportu

Z okazji  „Dnia Sołtysa”, któ- 
ry jest świętowany w gminie 
Radziejowice od blisko dwóch 
dekad, przedstawiamy aktu-
alną listę sołtysów. 

W poniedziałek, 15 lutego, podczas obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziejo-
wice, podjęła została uchwała o obniżeniu wysokości stawki podatku od środków trans-
portowych, która obowiązywać będzie w bieżącym roku i w kolejnych latach na terenie 
gminy Radziejowice.

W gminie Radziejowice – co roku,  
w dniu 11 marca, były organi-

zowane uroczyste spotkania z okazji „Dnia 
Sołtysa”. Zawsze po nich pozostawały mile  
wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia, do dzi- 
siaj przechowywane w rodzinnych albu-
mach. W tym roku, ze względu na niebez-
pieczną sytuację epidemiczną, postanowio- 
no ograniczyć obchody tego ważnego świę-
ta, do życzeń i okazjonalnych oraz indywidu-
alnych spotkań. – Z uwagi na wiadome oko-
liczności i to co niesie kolejna fala COVID-19, 
postanowiliśmy ograniczyć obchody „Dnia 
sołtysa” do  życzeń okolicznościowych, zło-
żonych przez Wójta Gminy Radziejowice Ur-
szulę Ciężką – na stronie Internetowej Urzędu  

Podczas obrad Rady Gminy Radzie-
jowice, które odbyła się 1 lutego 

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężkie 
zaapelowała do radnych, aby rozważyli 
podjęcie uchwały mającej na celu obniżenie 
stawek podatku od środków transportu. 

Wójt zaproponowała  
niższe podatki

– Zwrócili się do mnie przedstawiciele 
firm transportowych, którzy przyznali, że wy-
sokości stawek podatki od środków transpor-
towych w gminie Radziejowice są zbyt wyso-
kie. Prosili, aby stawki zostały obniżone do 
poziomu m.in. obowiązującego w Grodzisku 
Mazowieckim… Nie jesteśmy najtańsi,  
a w trudnych czasach – każdy przedsiębiorca 
liczy swoje pieniądze i przenosi się tam, gdzie 
zapłaci najmniej. Prowadzący działalność 
gospodarczą w naszej gminie mówią, że chcą 

być lokalnymi patriotami i wspomagać nasz 
budżet. Dlatego proponuję, Państwu radnym 
zastanowienie się nad podjęciem decyzji  
o obniżeniu stawek tego podatku… – mó-
wiła wójt Urszula Ciążka. RadnI natychmiast 
podjęli temat. W tej sprawie, 15 lutego - zor-
ganizowano Sesję Nadzwyczajną Rady Gmi-
ny w Radziejowicach. Uchwała została pod-
jęta jednogłośnie, a wszyscy radni obecni na 
sesji wyrazili poparcie dla przedstawionego 
rozwiązania.

Tym samym wartość podatku obniżona 
została do najniższej, dopuszczonej usta-
wowo wysokości i obowiązywać będzie 
od 1 kwietnia 2021 roku. Obniżenie stawki 
podatku jest odpowiedzią na oczekiwania 
firm i przedsiębiorców, którzy w związku 
z trwającą epidemią ponieśli lub wciąż 
ponoszą wymierne straty w prowadzonej 
działalności.

… Taka decyzja przy- 
niesie nam wymierne ko- 
rzyści i jest to ukłon w kie- 
runku przedsiębiorców, co  
spowoduje, że zdecydują 
się, aby opłaty transporto- 
we dokonywać w naszej 
gminie. Teraz życzmy sobie  
jak najwięcej transpor-
towców, którzy do nas 

zgłoszą swoje pojazdy, aby tego rodzaju 
podatków wpływało do naszej gminy jak 
najwięcej – powiedziała wójt Urszula Ciężka.

Szansa na nowych inwe-
storów

W kontekście finansów gminy, obniże-
nie podatku od środków transportowych 
nie musi wcale oznaczać spadku dochodów 
gminy. Wręcz przeciwnie. W dłuższej per-
spektywie czasowej taki krok może okazać 
się silnym impulsem prorozwojowym. Sta-
nowi bowiem z jednej strony zachętę umoż-
liwiającą rozwój już działających na terenie 
gminy firm, z drugiej zaś jest szansą na 
przyciągnięcie nowych inwestorów z branży 
transportowej, co w konsekwencji może się 
przełożyć na realny wzrost dochodów wła-
snych gminy.

Oczywiście trudno jest dziś jednoznacz-
nie przesądzić o skutkach podjętego roz-
wiązania i pewnie potrzeba będzie trochę 
czasu, aby ocenić jego wpływ zarówno na 
kondycję przedsiębiorstw - jak i na po-
ziom finansów, jakimi dysponować będzie 
gmina, ale jak napisał w jednej ze swoich 
książek australijski pisarz John Marsden: 
„...czasami trzeba się cofnąć, żeby móc ruszyć 
naprzód. Żeby móc ruszyć dokądkolwiek.” WT

i listu wysłanego lub wręczonego sołtysom. 
Państwo sołtysi, którzy pojawiają się u nas 
w urzędzie mają wręczane wspomniane listy 
dziękczynno-gratulacyjne i otrzymują sym-
boliczne „Sołtysowe zestawy upominkowe”.  
W dniu swojego święta, przez chwilę gości- 

W świetle obowiązujących przepisów 
sołtys jest organem wykonawczym sołectwa 
jako jednostki pomocniczej gminy. Osoba 
piastująca ten urząd nadal pełni rolę repre-
zentanta mieszkańców i „łącznika” między 
społecznością wiejską, a władzą wyższego 
szczebla. 

Sołtysi w gminie Radziejowice 
Adamów-Parcel – Ewa Stępień – druga 
kadencja;
Adamów – Wieś – Grzegorz Wiciński  
– pierwsza kadencja;
Benenard – Jolanta Leczkowska – druga 
kadencja;
Chroboty – Dorota Mizyn – pierwsza ka-
dencja;
Budy Józefowskie – Elżbieta Uler 
– pierwsza kadencja;
Budy Mszczonowskie – Kamil Łopong  
– pierwsza kadencja;
Kamionka – Zuzanna Szulik – trzecia ka-
dencja;
Korytów –Paulina Partyka – pierwsza ka-
dencja;
Korytów A – Tomasz Derewenda – pierw-
sza kadencja;
Kuklówka Radziejowicka – Stanisław 
Pajurkowski – ósma kadencja;
Kuklówka Zarzeczna – Beata Trzaskowska 
– druga kadencja;
Kuranów – Krzysztof Dąbrowski – ósma 
kadencja;
Krze Duże – Tomasz Bucior – druga ka-
dencja;
Krzyżówka – Bogumiła Bielecka – druga 
kadencja;
Nowe Budy – Barbara Kupińska – druga 
kadencja;
Pieńki – Towarzystwo – Magdalena Ka-
lińska – druga kadencja;
Podlasie – Dorota Glizia – trzecia kadencja;
Radziejowice – Zofia Leśniewska – siódma 
kadencja;
Radziejowice-Parcel – Małgorzata Bren-
del – druga kadencja;
Słabomierz – Agnieszka Soból – czwarta 
kadencja;
Stare Budy Radziejowskie – Włodzimierz 
Zagórski – szósta kadencja;
Tartak Brzózki – Marcin Mrówczyński  
– druga kadencja;
Zazdrość – Stanisław Szczygieł – pierwsza 
kadencja;
Zboiska – Grażyna Jabłońska – trzecia 
kadencja.

sołtysi W gminie 
raDziejoWice

liśmy m.in: panią sołtys Zofię Leśniewską  
z Radziejowic, pana sołtysa Marcina Mrów-
czyńskiego z Tartaku Brzózki oraz panie soł-
tyski: Ewę Stępień z miejscowości Benenard 
i  Małgorzatę Brendel z Radziejowic-Parce-
li…– poinformowała Wioletta Micewicz 
– Sekretarz Gminy Radziejowice.                Ta



10

Na początku tego roku został ogłoszony konkurs na dyrektora Gminnego Centrum Kul-
tury w Radziejowicach. Na przystąpienie do procedury konkursowej zdecydowały się cztery 
osoby.  Jak czytamy w samorządowym komunikacie: „W wyniku zakończenia procedury 
konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Powozownia w Radzie-
jowicach, została wybrana Pani Daria Doleżyczek, zamieszkała w Żyrardowie”.

D a r i a  D o l e ż y c z e k  d y r e k t o r e m  C e n t r u m  K u l t u r y  w  R a d z i e j o w i c a c h

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  i m .  W ł .  R d z a n o w s k i e g o  w  R a d z i e j o w i c a c h Wybrano najlepszych 
do „WarszaWskiej 
syrenki”

Po rozstrzygnięciu konkursu na dy- 
rektora GCK „Powozownia”w Ra-

dziejowicach pojawił się komunikat Urzędu 
Gminy w Radziejowicach, gdzie zostało 
umieszczone uzasadnienie dokonanego 
wyboru.

W tym roku Eliminacje Gminne do 
Konkursu Warszawska Syrenka 

ze względu na pandemię odbyły się online. 
Do Gminy zgłosili się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Korytowie A oraz Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Ra-
dziejowickiej. Nasze jury w składzie: Witold 
Fiuk oraz Barbara Paszkiewicz wybrało naj-
lepszych z najlepszych, którzy będą repre-
zentować Gminę Radziejowice na kolejnym 
szczeblu eliminacji w Mszczonowie. Oto oni:

¡  Aleksandra Grenda 
¡	Hanna Smolińska 
¡	Mateusz Kuziemski 
¡	Rafał Rdes

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

„Daria Doleżyczek została rekomendo-
wana przez Komisję Konkursową Wójtowi 
Gminy Radziejowice jako   kandydat na 
stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury Powozownia w Radziejowicach. 
Spełniła ona wymagania formalne określone  

Przedstawiamy wyniki Konkursu Foto-
graficznego „Ja podczas zimowej wyprawy 
2021”

Autorzy prac nagrodzonych:
I grupa:
1. Zofia Tabijan
2. Alicja Stolarska
3. Justyna Węglińska
II grupa: 
1. Szymon Wirowski
2. Natalia Grzegółka
3. Joanna Borowiec
Poniżej nagrodzone zdjęcia

„poWozoWnia” ma noWego dyrektora

w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowa-
dzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się 
odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagad-
nień z zakresu funkcjonowania instytucji kultu-
ry. Kandydatka przedstawiła interesującą oraz 
realną do wdrożenia koncepcję funkcjonowania 
Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”  
w Radziejowicach. Kandydatka posiada odpo-
wiednie predyspozycje do wykonywania zadań 
na wskazanym stanowisku...” 

Z uwagi na powyższe Komisja Konkur-
sowa zarekomendowała Darię Doleżyczek 
do objęcia funkcji Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury Powozownia w Radziejo-
wicach.

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka 
na podstawie takiej rekomendacji powołała 
Darię Doleżyczek, na dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Radziejowicach. Nowa 
dyrektor rozpoczęła swoją trzyletnią kaden-
cje – od 1 marca. – Poznamy panią Darię  
w pracy i niewątpliwie będzie to dla niej 

ważny sprawdzian. Jestem przekonana, że 
została podjęta dobra decyzja. Jest to młoda  
i ambitna osoba, a przestrzeni – do wykaza-
nia się aktywnością i pomysłowością – nie za-
braknie jej u nas… – powiedziała pani Wójt 
podejmując decyzje o powołania dyrektora 
gminnej placówki kultury.

– Od lat jestem związana z animacją spo-
łeczno-kulturową i animacją czasu wolnego. 
Uwielbiam pracę z ludźmi i dla ludzi. Mam 
wielką nadzieję i będę dążyć do tego aby 
„Powozownia” stała się miejscem tętniącym 
życiem, wypełnionym zajęciami i wydarze-
niami, w których brać udział będą wszystkie 
grupy społeczne. Będę łączyć, nie dzielić. Będę 
zapraszać, nie zamykać drzwi. „Ty i ja – siła  
w nas” – to motto, które będzie towarzyszyć 
mi na całej drodze mojej kariery zawodowej 
jako dyrektorki „Powozowni”. A więc, zapra-
szam już dziś - do współpracy i działania… 
– powiedziała o sobie Daria Doleżyczek.   ¡

�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�

nagrodzeni za „zimoWe WypraWy”
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Od ponad dekady, w dniu 1 marca – we współpracy  
Muzeum Lwowa i Kresów oraz Fundacji Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej, 
odbywają się uroczystości związane z „Dniem Żołnierzy 
Wyklętych”. W minionych latach brali w nich udział kom-
batanci, przedstawiciele radziejowickiego samorządu, 
uczniowie szkół z dyrektorami i nauczycielami. W tym dniu 
– przy Kapliczce Łagierników – godnie czczono pamięć 
bohaterów narodowych. W tym roku, również pamiętano  
o niezłomnych, dla których wolna ojczyzna była największą 
wartością. W związku z zagrożeniem epidemicznym uroczy-
stości miały charakter symboliczny, z udziałem przedstawi-
cieli samorządu i szkół z terenu gminy Radziejowice.

koncert Wielkiego szacunku
W piątek 12 lutego, na fali poluzowania pandemicz-

nych obostrzeń, w Domu Pracy Twórczej w Radziejowi-
cach odbył się koncert, który stanowił emanację szacunku 
i pamięci dla obchodzącego 91 urodziny Józefa Wilkonia,  
a rozbrzmiewająca muzyka kwartetu Joachima Menc-
la była jednym wielkim gestem poszanowania dla tego 
wszystkiego, co czyni z jazzu muzykę równoprawną  
do klasycznych fraz. Sztukę przez duże SZ. 

N a r o d o w y  D z i e ń  P a m i ę c i  w  g m i n i e  R a d z i e j o w i c e

Wyklęci W sercach mieli Wolną polskę

Życzenia dla szanownego jubilata 
organizatorzy z radziejowickiego 

pałacu przekazali wcześniej, a rzeźby i obra-
zy artysty stanowiły wspaniałą scenografię 
dla koncertu odbywającego się w Nowym 
Domu Sztuki. 

Osadzone w głównym nurcie jazzu  
– mainstreamie granie, szczodrze czerpało 
z tego, co jest istotą, solą gatunku: aspektu 
chwili, miejsca, interpretacyjnej wolności  
i niepowtarzalności. Zgodnie z oczekiwa-
niami, Mencel i jego kompani wykonali pro-
gram z rewelacyjnego album „Brooklyn Eye” 
– płyty, która podbiła serca zarówno jazzfa-
nów, jak i krytyków na całym świecie. I nic 
dziwnego, bowiem oryginalność tych fraz, 
tyle samo słowiańskich co jazzowo-ame-
rykańskich, zdumiewa jako przysłowiowa 
mieszanka wybuchowa. Tym bardziej cieszył 
fakt, że oprócz publiczności zgromadzonej 
przez komputerami (streaming), granie to 
mogło usłyszeć też spore grono melomanów 
w bezpośrednim kontakcie z artystami. 

Mencel i jego koledzy (Rafał Sarnecki  
– gitara, Michał Barański – kontrabas, Łu- 
kasz Żyta – perkusja) wręcz zaczarowali pu-

Jak co roku – 1 marca, przy drodze pro- 
wadzącej do Muzeum Lwowa i Kre-

sów – w miejscu, gdzie znajduje się kapliczka 
Łagiernika, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa epidemicznego, spotkała się niewielka 
grupa osób. Członkowie GRH Strzelcy im. 31 
Pułku Strzelców Kaniowskich, którzy zaciągnęli 
honorową wartę w tym symbolicznym miejscu. 

Gospodarzem uroczystości Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, była prezes 
Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, 
Aleksandra Biniszewska. Wśród oddających hołd 
i cześć żołnierzom powojennego, antykomuni-
stycznego podziemia byli: sekretarz Gminy Ra-
dziejowice  –  Wioletta Micewicz, dyrektor GCO  
– Beata Kalina, dyrektorzy szkół w Korytowie A  
– Małgorzata Kłopotowka i Kuklówce Radzie-
jowickiej – Sylwia Król oraz Daria Doleżyczek 
– Dyrektor GCK Powozownia w Radziejowicach, 
dla której był to pierwszy dzień pracy.

Prezes Aleksandra Biniszewska przypo-
mniała historię tej szczególnej figurki wyrzeź-
bionej przez kapitana Wojska Polskiego na 
Syberii, gdzie wraz z tysiącami innych Polaków 
pracował niewolniczo przy wycince lasów.  

bliczność. Swoboda operowania dynamiką, 
skupienie, granie pełne niuansów, barw, 
czasami coś jakby muzyka do nieistniejące-
go filmu – tym wszystkim zaskarbili sobie 
serca słuchaczy od pierwszych nut. Bo ich 
muzyka to nie tylko ujmująca światowym 
formatem jakość, ale też nieczęsto dzisiaj 
spotykana szczerość przekazu. Kiedy Mencel 
sięgał po lirę korbową, swoisty relikt czasów 
zamierzchłych (to na niej gra Wernyhora  
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego), 
wchodziliśmy do całkiem nowego estetycz-
nie świata. To dowód – co potwierdził piąt-
kowy koncert –  że artysta, który ma coś do 
powiedzenia, ma własny pomysł na odnale-
zienie się w zgiełku szumu informacyjnego 
dotykającego również muzykę, ma wszelkie 
predyspozycje, aby zaistnieć w światowym 
krwiobiegu jazzu. I z graniem Joachima 
Mencla tak się właśnie dzieje. Wspaniale, 
że mogliśmy być świadkami takiego grania.  
A można je jeszcze usłyszeć – nagranie  
z koncertu jest dostępne w Internecie na 
kanale You Tube Pałacu w Radziejowicach.

Tekst: Piotr Iwicki
Zdjęcia: Pi-photo.pl

Kiedy skończyła się epoka stalinowska, kapitan 
wracając do Polski, zabrał z sobą figurkę, która 
stała się symbolem Stowarzyszenia Żołnierzy 
Łagierników. Przed ponad dekadą ten symbol 
został przekazany do Muzeum Lwowa i Kresów. 

– To był straszny czas i należało się wyka-
zać wielką odwagą i patriotyzmem, aby stanąć 
do walki, aby walczyć o wolną Ojczyznę. Dzisiaj 
żyjemy w niepodległym kraju, co jest wielką 
zasługą tych, którym dzisiaj oddajemy hołd. 
Dziękujemy pani Aleksandrze Biniszewskiej za 
kultywowanie tej pięknej patriotycznej tradycji  
i propagowanie histori o ludziach, którzy 
walczyli, cierpieli i oddawali swoje życie,  
a w sercach mieli wolną Polskę… – powie-
działa sekretarz Wioletta Micewicz, która jako 
pierwsza złożyła kwiaty pod Kapliczką Łagier-
ników. Następnie zrobiły to –w imieniu swoich 
szkół – dyrektorki: Małgorzata Kłopotowska  
i Sylwia Król. 

Zapłonęły także znicze pamięci o tych, 
którzy walczyli o wolną Polskę. 

Chociaż od tamtych dramatycznych cza-
sów minęło już ponad 75 lat, pamięć o nie-
złomnych bohaterach jest wciąż żywa.  		¡			
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JeJ serce pozostało we Lwowie
W Kuklówce Radziejowickiej od ponad 15 lat funkcjonuje jedyne  

w kraju Muzeum Lwowa i Kresów, a jego założycielami są Aleksandra 
i Bogdan Biniszewscy. To tam spotykają się ludzie, którzy podobnie, 
jak gospodarze są zafascynowani kulturą i historią ziem, które przez 
długie wieki należały do Polski. Kilkakrotnie w roku odbywają się 
uroczystości patriotyczne, które upamiętniają ofiary naszych roda-
ków, a także przybliżają historię polskości kresowych ziem. Takie nie-
powtarzalne spotkania mają miejsce wewnątrz kresowego dworu, na 
jego dziedzińcu oraz przed kapliczką Łagiernika i Kolumną Kresową. 

Za każdym razem wchodząc do 
dworku państwa Biniszewskich 

odkrywamy coś niezwykle fascynującego. 
W tym domu wśród tysięcy małych i dużych 
rzeczy nie ma nic przypadkowego, wszystko 
ma swoje miejsce i stanowi o całości składa-
jącej się na tę szczególną atmosferę domu. 
Stare meble, obrazy, masa książek i nieco-
dzienni bywalcy – ludzie zafascynowani 
Polską i jej historią – tą, która pozostała za 
wschodnią granicą kraju.

Jej serce pozostało 
 we Lwowie

Rodzina Aleksandry Biniszewskiej 
pochodzi z ziemi wileńsko-lwowskiej. Jej 
przodkowie – ziemianie, zawsze związani 
z tymi terenami, mieli majątek w dawnym 
województwie stanisławowskim, w powie-
cie kołomyjskim. Dla swojego bezpieczeń- 
stwa musieli te ziemie opuścić w roku 1935, 
gdyż już zaczęły się „problemy” z Ukraińca-
mi. Coraz bardziej przerażające wydarzenia 
sprawiły, że przeprowadzili się w okolice 
Brodnicy. Większość wyposażenia dwor 
ku Aleksandry i Bogdana Biniszewskich  
i wszystkie pamiątki pochodzą z kresów,  
z dworu ziemskiego dziadków pani Aleksan- 
dry. Niestety z powojennej grabieży udało  
się niewiele z tych rzeczy uchronić. W dzi-
siejszym dworze znajduje się niewielka 
część tego, co posiadała rodzina przed 
wojną. Dramatyczne były losy rodziny, 
która pozostała na tamtych ziemiach, skąd 
ich wypędzono po roku 1945. Wielu z nich 
stało się ofiarami tych mrocznych czasów  
i systemu stalinowskiego.

– Pierwszy raz pojechałam do Lwowa 
w roku 1989, jeszcze nie było Ukrainy, tylko 
ZSRR. Dzięki opowiadaniom babci mogłam 

swobodnie się po tym mieście poruszać, jak- 
bym była lwowianką. Swoje pierwsze kroki  
skierowałam do Politechniki Lwowskiej, której  
absolwentami byli moi dziadowie i pradzia- 
dowie – ziemianie z tamtych terenów.  
Z przekazów rodzinnych wynika, że moi bliscy 
mieszkali tam około 800 lat. Do Lwowa często 
wracam, tam mam przyjaciół i to jest  moja 
,,lwowska choroba”… Polacy tam mieszkali 
i żyli od wieków. Przecież prawa miejskie 
dla Kijowa zostały nadane przez Bolesława 
Chrobrego. To na tamtych ziemiach urodziło 
się wielu znamienitych Polaków. Jakże ubo-
ga byłaby kultura polska, gdyby nie wielkie 
sławy i twórcy z tamtych ziem. Niewielu jest 
bohaterów narodowych, którzy nie pochodzi-
liby z kresów. Wszyscy tam się urodzili, wy-
chowali lub robili karierę. Ta przecież: Adam 
Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Józef Piłsud-
ski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, 
kogo by nie wymienić to wszyscy pochodzą 
z kresów… Obecnie na tamtych ziemiach 
żyje wielu Polaków, zbierają się w szkołach, 
kościołach, w Teatrze Polskim, wydają ,,Ga-
zetę Polską”. Są najliczniejszą grupą narodo-
wościową, dobrze zintegrowaną i szanującą 
się. Kultywują tradycje narodowe, obchodzą 
święta narodowe i kościelne. W Lwowie jest 
też nasza szkoła. Taka ostoja polskości, a za-
razem kuźnia patriotyzmu…– powiedziała 
Aleksandra Biniszewska.

Nie planowano tutaj 
muzeum

Aleksandra Biniszewska, warszawianka, 
potem mieszkanka Grodziska Mazowieckie-
go, zawsze chciała mieszkać na wsi. Chciała 
też mieć dwór, jaki na polskich kresach pozo- 
stawili jej dziadkowie – w powiecie koło-
myjskim. Wraz z mężem przez wiele lat szu- 

kali w pobli- 
żu stolicy ta-
kiego obiek-
t u ,  k t ó r y  
mogliby wy- 
r e m o n t o -
wać. Kiedy 
n i e  u d a ł o 
się znaleźć 
niczego od- 
powiedniego, postanowili odbudować 
wierną kopię wspomnianego rodzinnego 
dworu. Wtedy jeszcze żyła babcia, która da-
wała cenne wskazówki budowniczym, ale 
też mieli archiwalne zdjęcia tamtej budowli.  
Po kilku latach, w roku 2000 – taki dom ma-
rzeń powstał. 

– Nie planowałam tutaj muzeum, zało-
żeniem był rodzinny dom, przypominający 
kresy, Polskę moich przodków i pełen rodzin-
nego ciepła oraz patriotyzmu. Do założenia 
w swoim domu Muzeum Lwowa i Kresów 
zostałam namówiona przez Tadeusza Łodzia-
nę – wielkiego polskiego patriotę, znanego 
rzeźbiarza, m.in. autora warszawskiego Po-
mnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rów-
nież do powstania takiej placówki, przypomi-
nającej polskość kresowych ziem namawiał 
mnie też polski pisarz, dramaturg – Jerzy 
Janicki, związany z Lwowem. W roku 2003 
zdecydowaliśmy się na stworzenie w naszym 
rodzinnym domu instytucji kultury. Potem 
w roku 2007 założyliśmy Fundację Lwowa 
i Kresów Południowo Wschodnich. Od lipca 
2011 nadzór merytoryczny nad placówką 
przyjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego… Mam to szczęście, że znam 
wielu bardzo wybitnych artystów, którzy tu-
taj chętnie przyjeżdżają znani artyści, którzy 
są zafascynowani tym miejscem i kultywo-
waniem polskiej kultury kresowej. Przecież 
kresowiacy stanowią niesamowitą plejadę 
nazwisk. Kresowiakami m.in. byli: Czesław 
Niemen, Zbigniew Cybuski, Anna Seniuk, 
Pola Raksa, Lidia Korsakówna. W naszym 
Muzeum gościli znamienite osoby ze świata 
kultury: Wojciech Siemion, Izabella Olejnik, 
Katarzyna Chrzanowska i Maria Qooz, poetka 
Klara Molnar. Gościliśmy „Słowiki Grodzień-
skie”, Stanisława Celińska, Marta Lipińska, 
Katarzyna Chrzanowska, Izabellę Olejnik, 

Alicja Jachiewicz, Ewa Rosiek-Buszko, Joanna 
Kasperska, Joanna Kuracka, Anna Jukszto-
wicz.... Oj długa jest ta lista artystycznych 
sław… – wymieniała pani Aleksandra.  
W tym miejscu odbywało się wiele spotkań 
poświęconych kulturze innych narodów, na-
szych sąsiadów. Uhonorowano i podkreśla-
no, jak ważna jest dla nas wspólna historia 
i kultura: Węgrów, Rosjan, Ormian i innych 
narodowości.

Patriotyzm i szacunek  
dla bohaterów

Co roku w Biniszewiczach odbywają są 
patriotyczne uroczystości, z udziałem kom-
batantów, władz samorządowych, młodzie-
ży i mieszkańców. To tutaj czci się kolejne 
rocznice odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, Dzień Żołnierzy Wyklętych, zryw po-
wstańczy w Warszawie, czy napaść sowiecką 
na polską 17 września 1939 roku. Wtedy są 
składane kwiaty pod „Kapliczką Łagier-
ników”. Ważnym miejscem jest Kolumna 
Kresowa – symbol pamięci o wszystkich 
Polakach pomordowanych na wschodzie na-
szego kraju. To w niej została złożona ziemia 
z takich miejsc kaźni jak: Katyń, Charków,  
Bykowyje, Miednoje, cmentarzy – Orląt we  
Lwowie, Łyczakowskiego, z grobów ofiar 
zbrodni ponarskiej. Tutaj też znajdzie się 
ziemia z miejsc zsyłki Polaków z Syberii  
i Kazachstanu. Jest to jedyne takie miejsce 
w Polsce. Aleksandra Biniszewska zawsze 
twierdzi, że prawdziwy patriotyzm jest tam 
na wschodzie i Polacy kultywujący polską 
tradycję są prawdziwymi bohaterem.

Ta prestiżowa niepowtarzalna pla-
cówka kultury jest powodem do dumy  
oraz promocji gminy i naszego regionu.   ¡
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Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” realizując Lokal-

ną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 
połowę swojego budżetu zarezerwowała 
na działania wspierające przedsiębiorczość 
na trenie swoich dziesięciu gmin członkow-
skich. 

Kwota 4,5 mln została równomiernie 
podzielona pomiędzy dwa działania tj. pre-
mie na podejmowanie działalności gospo-
darczej (po 80 tys. zł) oraz działania wspie-
rające rozwój istniejących przedsiębiorstw 
(do 300 tys. zł).

W latach 2016-2020 w wyniku przepro-
wadzonych naborów dokonaliśmy wyboru 
operacji zgłoszonych w ogłaszanych konku-
rach i zgodnie z wiedzą otrzymaną z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego na koniec 2020 r. wśród skutecz-
nie rozliczonych operacji były również te zre-
alizowane na terenie gminy Radziejowice. 

 Dzięki wsparciu ze środków Lokalnej 
Grupy Działania aż 3 istniejące firmy z Ra-
dziejowic zyskały szansę na rozwój swojej 
działalności i utworzyły nowe miejsca pracy 
dla mieszkańców gminy. 

Firma ARTIS EXPRESS Sp. z o.o. 
z otrzymanej dotacji w kwocie 268 644,00 zł 
na realizację operacji „Nowa oferta gastro-
nomiczna i pakietowa Hotelu ARTIS LOFT” 
zakupiła nowoczesne wyposażenie do 
kuchni, dzięki któremu znacząco podniosła 
konkurencyjność obiektu oraz poszerzyła 
ofertę wprowadzając potrawy z elementami 
kuchni molekularnej, slow food i sousie vide. 

LGD wspiera przeDsiębiorczość

Z kolei przedsiębiorstwo SŁONECZNA 
KAMIONKA Winter Barbara dzięki pozy-
skanym środkom w kwocie 177.903,00 zł 
zrealizowało operację „Sielanka Park – nowa 
atrakcja turystyczna Folwarku Białych Bo-
cianów w Kamionce”. W ramach niej zago-
spodarowano teren, na którym utworzono 
zarówno ścieżki edukacyjno-rekreacyjne jak 
również wybudowano boisko do siatkówki 
i pomost, postawiono mobilne domki tzw. 
Rybaczówki. Rozwój działalności oznaczał 
również powstanie nowych miejsc pracy.

Z kolei Firma Flis, Pierzchała Spółka 
Jawna zrealizowała operację „Uatrakcyj-
nienie oferty firmy poprzez udostępnienie 
nowych usług – innowacyjnej oferty SPA, 
edukacji opartej na lokalnych walorach hi-
storycznych oraz innych atrakcji (plac zabaw, 
skutery elektryczne, rowery)”. Pozyskana 
kwota 116.074,00 zł została przekazana 
na stworzenie atrakcyjniejszego miejsca na 
szklaku Chełmońskiego, w którym rekreacja 
łączy się z kulturą. Nowy element oferty to 
także kolejni, zatrudnieni w firmie pracow-
nicy.

Wśród skutecznie rozliczonych operacji 
dla powstających firm tzw. premii, na tere-
nie Ziemi Chełmońskiego również znalazły 
się te z gminy Radziejowice. W ten sposób 
teren ten wzbogacił się o dwa podmioty 
gospodarcze, z których każdy na początek 
otrzymał po 80 tys. zł. Nowe przedsiębior-
stwa to także kolejne miejsca pracy dla 
mieszkańców.

Pani Katarzyna Grabowska zrealizo-
wała operację pt. „Przystań Smaku i Tradycji 
– podjęcie działalności gospodarczej w celu 
utworzenia zagrody edukacyjnej z warszta-
tami kulinarnymi promującymi lokalne pro- 
dukty” a Pani Anna Wyrzykowska otwo-
rzyła Salon Urody w Kuklówce Radziejo-
wickiej.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej fir-
mie która jest w trakcie realizacji operacji 
dofinasowanej ze środków LGD. W ostatnim 
naborze w 2020 r. firma PROGRESSS Kata-
rzyna Mąkol uzyskała dofinansowanie na 
budowę 3 stanowiskowej myjni bezdotyko-
wej. Prace zostały zakończone, a mieszkań-
cy Radziejowic i nie tylko mogą skorzystać 
z oferty usługowej która umiejscowiona jest 
przy ul. Słonecznej.  

Gmina Radziejowice jako teren wcho-
dzący w skład Ziemi Chełmońskiego również 
skorzystała z dotacji LGD. Dzięki pozyskanej 
kwocie udało się zrealizować projekt „Wzrost 
potencjału turystycznego Gminy Radziejo-
wice – budowa ogólnodostępnego obiektu 
rekreacyjno-wypoczynkowego”. Dla miesz-
kańców oraz gości gminy stworzono obiekt 

o charakterze atrakcji turystycznej w cen-
trum sołectwa Radziejowice, na placu przed 
budynkiem dawnego Gimnazjum im. E. hr. 
Krasińskiego przy ul. Kubickiego 3a. Powsta-
ły tu m.in. studnia życzeń – w miejscu, gdzie 
kiedyś historycznie było źródło wody, strefa 
relaksu dla par tzw. Zakątek miłości, strefa 
fitness oraz strefa gier zespołowych (tenis 
stołowy, szachy, warcaby). Wykonano rów-
nież elementy małej architektury: ławeczki  
i kosze na śmieci. Cała operacja uatrakcyjni-
ła zasoby gminy, ale przede wszystkim dała 
możliwość, alternatywę i miejsce do spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu.

LGD „Ziemia Chełmońskiego” nie kończy 
jednak na tym działań wspierających roz-
wój przedsiębiorczości na terenie 10 gmin 
członkowskich, w tym Radziejowic. W 2021 
r. ogłosimy kolejny nabór osób dopiero pla-
nujących założyć własne przedsiębiorstwo. 
Zapiszcie się do naszego Newslettera oraz 
śledźcie naszą stronę internetową i fanpage 
na Facebooku – wtedy na pewno nie prze-
gapicie żadnej informacji o naszych działa-
niach!               LGD Ziemia Chełmońskiego
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Nauczyciel muzyki  
pozostawił piękNe wspomNieNia

W sobotę 30 stycznia odbyła się ceremonia 
pogrzebowa, podczes której pożegnano Jacka 
Zielonkę, człowieka zasłużonego dla pielę-
gnowania i promowania muzycznych trady-
cji Ziemi Mszczonowskiej, ale też mającego 
swoje miejsce na Ziemi Radziejowickiej. To 
tutaj od wielu lat  był zawsze uśmiechniętym 
nauczycielem muzyki w Gimnazjum Publicz-
nym i w Szkole Podstawowej im. Władyslawa 
Rdzanowskiego w Radziejowicach. Jacek 
Zielonka w radziejowickich szkołach, oprowa- 
dzając dzieci i młodzież po świecie sztuki opar- 
tej na dźwiękach i przybliżał Krainę Nut kolej- 
nym pokoleniom. Muzykowaniem zaraził wielu  
swoich uczniów. Był nauczycielem lubuianym  
i szanowanych przez swoich uczniów, jak i całą  
społeczność szkolną w Radziejowicach, której 

służył wsparciem i chętnie dzielił się swoim  
doświadczeniem. Zawsze z uśmiechem do- 
radzał podczas organizacji szkolnych imprez, 
których był duszą artystyczną.

Śmierć Jacka Zielonki zaskoczyła 
wszystkich i tę wiadomość przyjęto z nie-
dowierzaniem, a pamięć o nim pozostanie  
w szkolnych murach na zawsze. O tym za- 
pewniała Żaneta Wesołowska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach w swojej 
mowie pożegnalnej podczas mszy żałobnej  
w kościele farnym w Mszczonowie.

Kondukt żałobny zamykało 16 wozów 
strażackich z Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu powiatu żyrardowskiego, również 
byli tam druhowie z Gminy Radziejowice.

Szczere wyrazy współczucia Mężowi, Dzieciom, Wnukom oraz całej Rodzinie,
z powodu śmierci naszej drogiej koleżanki 

Śp. urszuli kowalskiej
Składają członkowie Klubu Aktywnych Seniorów w Radziejowicach.
„Byłaś dla nas Droga Urszulo, jak słońce, które nigdy nie zachodziło. 

Dawałaś nam energię do działania. W naszych sercach na zawsze pozostaniesz 
– życzliwą i kochaną Ulą.

pożegNaNo Niezwykłego kapłaNa 
 z kuklówki

Nie ma już adama dybińskiego

W czwartek , 7 stycznia w wieku 96 lat zmarł ks. kanonik 
Czesław Zdziarski. Duchowny był proboszczem parafii Ku-
klówka Zarzeczna w latach 1976 – 1997, potem rezyden- 
tem. Wcześniej  - w latach 1965 – 1971, pełnił rolę kapelana 
kaplicy przy pałacu w Guzowie. Był także wikariuszem pa-
rafii: Kocierzew, Sochaczew, Wiskitki i Lipce Reymontow- 
skie. Czas jego przebywania w kapłaństwie to 58 lat… 
Msza w intencji zmarłego ks. Czesława Zdziarskiego zo-
stała odprawiona w środę 13 stycznia w kościele pw. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej – w świątyni, która została 
zbudowana z jego inicjatywy. Kanonik Zdziarski został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Kuklówce Za-
rzecznej – pozostał w ziemi, którą pokochał, po niej cho-
dził i gdzie służył Bogu i ludziom.
W środę 13 stycznia ża- 

łobnej mszy świętej prze-
wodniczył biskup pomocni-
czy Archidiecezji Warszaw-
skiej ks. Michał Janocha, 
towarzyszyli mu – ks. infułat 
Jan Sikorski, ks. proboszcz 
Andrzej Sadowski i inni du-
chowni. Homilię wygłosił 
ks. Zygmunt Niewęglowski, 
który przedstawił wiele faktów 
z życia zmarłego księdza, człowieka określa- 
nego przez duże „C” – tak bardzo kochające- 
go Boga i ludzi. O swoim duchownym mówili  
przedstawiciele mieszkańców – Antoni Trusz- 
kowski i Mirosława Gawarska, którzy dziękowali 

Bogu, że parafia w Kuklówce  
miała tak wspaniałego wło-
darza, który tak wiele zrobił 
dla wiernych i na zawsze 
pozostał na tej ziemi.

Wójt Gminy Radziejo- 
wice Urszula Ciężka podzię- 
kowała mieszkańcom i du- 
chownym, że docenili wiel- 
kie oddanie i trud ks. kano-
nika Czesława Zdziarskiego. 

Człowieka, który w tej parafii zapisał się zło-
tymi zgłoskami, jako wzór do naśladowania  
i postępowania. Pani wójt oddała cześć księdzu, 
dla którego Kuklówka była najważniejszym 
miejscem na ziemi.

W dniu 14 stycznia – rodzina, duże grono przyjaciół  
i znajomych, a także pracownicy samorządowi Gminy  
Radziejowice – w kościele parafialnym  p.w. Świętego Kazi-
mierza w Radziejowicach – pożegnali Adama Dybińskiego.

Adam Dybiński przez długie lata był pra-
cownikiem samorządowym Urzędu Gminy  
w Radziejowicach. Wszyscy znali go – z pracy  
w Gminnym Ośrodku Kultury, a później  
w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu 
UG w Radziejowicach. 

Byłego pracownika samorządowego poże-
gnała Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka. 
„… Nie jest mi łatwo wypowiadać te słowa, 
gdyż żegnam wieloletniego pracownika kultury 
i oświaty naszej gminy. Od 1986 roku tworzył 
podwaliny Gminnego Ośrodka Kultury, a na-
stępnie wspierał placówki oświatowe w Zespole 
ds. Oświaty, Kultury i Sportu. Żegnam człowieka 
utalentowanego muzycznie i pasjonata sportu. 
Na długo w naszej pamięci pozostaną  dźwięki 
perkusji rozbrzmiewające wśród radziejowickich 
lip oraz widok zadowolonego człowieka prze-
mierzającego kilometry tras rowerowych. Ada-

pożegNaNo przyjaciela szkoły
We wtorek, 23 lutego zmarł Sławomir Rdzanow-

ski . Od dawna był przyjacielem Szkoły Podstawowej  
w Radziejowicach, od kilkunastu lat noszącej imię 
Władysława Rdzanowskiego, jej przedwojennego 
dyrektora, oficera AK, osoby odznaczonej Medalem 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

Msza Święta Żałobna śp. Sła- 
womira Rdzanowskiego i jego 
ostatnie pożegnanie odbyto się  
w sobotę 27 lutego. W tej cere-
monii oprócz rodziny uczestniczyli 
również przedstawiciele społecz-
ności szkolnej z obecną dyrektor 
Żanetą Wesołowską i byłą dyrek-
tor Danutą Niedzińską. 

„…Żegnamy Cię z wielkim żalem. Po Tacie 
odziedziczyłeś najlepsze cechy. Byłeś dla nas 
wzorem synowskiej miłości, ciepła, serdeczności, 
przyzwoitości i lokalnego patriotyzmu. Człowie- 
kiem, który zawsze pamiętał o swoich korze- 
niach. Prawie do końca byłeś aktywny zawodo- 
wo… Bardzo lubiłeś utrzymywać kontakty  
z ludźmi. Byłeś przez wszystkich lubiany i sza- 
nowany. Pozostaniesz w naszej pamięci jako 

człowiek radosny, pełen hu-
moru i werwy życiowej. 

„Nie umiera ten, kto żyje  
w pamięci potomnych”. To ha-
sło  promowałeś, gdy przygo-
towywaliśmy się do nadania 
naszej szkole imienia Twojego 
Taty. Od dzisiaj te słowa będą 
odnosiły się również do Ciebie. 

Sławku, wróciłeś do rodziców i wierzymy, że 
jesteś już pod ich opieką, jak za dziecięcych 
lat. Żegnaj nasz Przyjacielu”. 

To końcowy fragment wzruszającej 
mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Da-
nutę Niedzińską – Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach – w latach 1989 – 2014.

                                                                        Ta

ma wspominają współpracownicy, jako dobrego 
i uczynnego kolegę. Zawsze wspierającego ważne 
inicjatywy społeczne oraz  chętnego nieść pomoc 
każdemu potrzebującemu”.

W imieniu własnym i pracowników pla-
cówek gminnych składam wyrazy współczucia 
rodzinie i bliskim Adama Dybińskiego, przede 
wszystkim Jego Mamie. Proszę o pamięć i modli-
twę” – mówiła Wót Gminy Radziejowice Urszula 
Ciężka.
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L u d o w y  K l u b  S p o r t o w y  „ B ł ę k i t n i ” K o r y t ó w

młodzież chętNie garNie się do sportu
Klubem sportowym, posiadającym bogatą tradycję  

i udokumentowaną – ponad 50-letnią działalność, ma 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Korytów. Faktycznie to 
ślady funkcjonowania klubu i przekazy o zaangażowaniu 
sportowym pochodzą już z okresu bezpośrednio powojen-
nego z roku 1947... Na początku marca tego roku w klubie 
wybrano władze na kolejną kadencję. Jest zapowiadana 
nowa jakość i jeszcze bardziej intensywne zaangażowanie 
i aktywność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. Ozna-
cza to, że coraz częściej będziemy słyszeli o piłkarskim Klu-
bie Sportowym „Błękitni” Korytów”

Trochę historii
Ze sportem w Korytowie było związanych 

wielu oddanych społeczników, ludzi którym 
sprawy LKS ,,Błękitni” leżały na sercu, a wśród 
nich już nieżyjący Stanisław Kowalski, który 
przez ćwierć wieku pełnił funkcję prezesa. Był 
to okres, kiedy ludzie dużo czasu poświęcali 
na pracę społeczną i dzięki temu w Kortowie 
mieli jeden z ładniejszych stadionów w regio-
nie, którego zazdroszczono im. Natomiast za 
czasów województwa skierniewickiego klub 
piłkarski z Korytowa lokował się w czołówce 
ligi wojewódzkiej. Wtedy był ogromny zapał, 
nie brakowało chętnych do gry, a i kibiców 
na mecze przychodziły całe masy. Wspo-
minając tamte czasy nie można pominąć 
wspaniałych zawodników, a jednym z nich 
był niezmordowany Marek Pociech, który 
świetnie sobie poczynał na boisku, nawet 
kiedy miał już nieomal 50 lat, a na swoim 
koncie ma rozegranie ponad 600 meczy  
w barwach „Błękitnych”. Były także lata kryzy-
su, kiedy trudno było skompletować drużynę 
do rozgrywek ligowych i całkowicie zaprzesta-
no treningów z młodzieżą. Doszło nawet do 
tego, że działalność klubu została zawieszona 
i po ponad roku wrócono do aktywności z no-
wymi działaczami, a wtedy prezesem został 
Piotr Rowiński. Minione lata charakteryzo-
wały się dużą aktywnością, a piłkarze „Błękit-
nych” nawet odnotowali krótkotrwały awans 
do Ligi Okręgowej. Obecnie grają w „A” klasie  
i po sezonie jesiennym zajmują trzecie miejsce  
w tabeli. Przy współpracy ze Szkołą Podsta-
wową w Kortowie, która jest również bazą 
sportową,  prowadzą intensywną pracę tre-

ningową z uczniami tej placówki oświato-
wej. W klubie z uznaniem mówią o dyrektor 
korytowskiej szkoły, Małgorzacie Kłopotow-
skiej i kadrze tej placówki oświatowej, którzy 
okazują wiele serca i zawsze na nich można 
liczyć.

Wybrano nowe władze klubu
Niedawno – 4 marca odbyło się Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu LKS Błękitni 
Korytów. Wówczas zdecydowano o wyborze 
czteroosobowego Zarząd Klubu. Prezesem 
został Michał Olech, funkcję wiceprezesów 
powierzono – Tomaszowi Kołosowskiemu  
– sprawy finansowe Piotrowi Rowińskiemu  
– koordynacja sportem, a czwartym człon-
kiem zarządu został Michał Kajetaniak – od-
powiedzialny za promocję, reklamę i współ-
pracę ze sponsorami. 

Po wyborze nowych władz klubu spotka-
liśmy się z reprezentującymi władze klubu: 
prezesem Michałem Olechem i wiceprezesa-
mi Tomaszem Kołosowskim i Piotrem Rowiń-
skim. Wszyscy oni są związani od wielu lat  
z „Błękitnymi” i  w klubie byli zawodnikami. 
Obecnie są nie tylko członkomi jego zarządu  
klubu, ale też pracują na jego sukcesy jako 
trenerzy.

Michał Olech – nowy prezes LKS „Błękitni” 
Korytów jest związany z tym klubem sporto-
wym od ponad 5 lat i przez kilka sezonów pił-
karskich był filarem zespołu – bramkarzem.  
Zdecydowanie dłuższy staż ma Tomasz Koło- 
sowski, tutaj zaczynał swoje pierwsze piłkar- 
skie kroki, jako mały chłopiec przed blisko 

ćwierć wiekiem. Jeszcze niedawno był 
kapitanem pierwszej drużyny, teraz 
jest jej trenerem. To on ma bardzo dużo 
do powiedzenia, co działo się w LKS 
„Błękitni” w minionych dekadach. On 
i jego koledzy szanują tradycję klubu 
i z uznaniem mówią o tych, którzy tak  
wiele dla Korytowskiego sportu zrobi- 
li. Obecnie postanowili skoncentrować 
się na pracy z młodzieżą, aby w przy- 
szłości zapewnić dobrą kadrę piłkarską  
dla tego klubu i oczywiście powody 
do dumy dla mieszkańców Gminy 
Radziejowice.

Najważniejszy jest piłkarski 
narybek

Trener Tomasz Kołosowski poinformował, 
że drużyna seniorska, jak i piłkarze młodsi in-
tensywnie przygotowują się do rundy wiosen-
nej. Pierwsza drużyna po jesiennych rozgryw-
kach zajmuje trzecie miejsce w tabeli „A” klasy 
i są już po meczach sparingowych. Pan Tomasz 
powiedział, że ma do dyspozycji 23 zawodni-
ków, co zapowiada, że będzie z kim powalczyć 
o tytuł mistrzowski w swojej grupie. Nie prze-
widują większych zmian zawodniczych, może 
poza tym, że cyklicznie będą wprowadzani do 
gry w pierwszym zespole juniorzy – wycho-
wankowie klubu. 

W klubie jednym z najważniejszych za-
dań, jakie są realizowane przez Zarząd LKS 
„Błękitni”, to praca z młodzieżą. Tych młodych 
piłkarzy – w czterech grupach – jest blisko 90, 
co – jak na niewielki klub sportowy, jest to  
spore osiągnięcie. Niedawno została stworzo-
na i rozpoczęła swoją przygodę z piłką nożną 
„Grupa skrzatów” – najmłodszych piłkarzy, 
którzy zostali zrekrutowani w przedszkolach  
z terenu gminy Radziejowice. 

Do realizacji zadań sportowych i szkole-
niowych niezbędne są wcale niemałe fundu-
sze. Tutaj główną jednostką wspierającą jest 
Urząd Gminy w Radziejowicach. Fundusze 
samorządowe są pozyskiwane na podstawie 
rozstrzygnięć konkursu, na realizację zadań  
z zakresu sportu dla dzieci i młodzieży  
z terenu gminy. Na funkcjonowanie drużyny 
seniorskiej sami muszą znależć sponsorów,  
a to w obecnych czasach nie jest łatwe. Prezes 

Michał Olech i członkowie jego zarządu pod-
kreślają, że przyjazna ich działaniom jest Wójt 
Gminy Radziejowice Urszula Ciężka. Klub ma 
także swoich przyjaciół i sponsorów, którzy 
w miarę swoich możliwości wspierają LKS 
„Błękitnych” Korytów. Wspierającymi i osoba-
mi bardzo zaangażowanymi są także rodzice 
młodych piłkarzy.

Pracy w klubie i autentycznego zaanga-
żowania jego władz, jest bardzo dużo i wiele 
wskazuje na to, że już niedługo będziemy 
mieli tego efekty. Najważniejsze jest również 
i to, że coraz więcej młodzieży z terenu gminy 
Radziejowice garnie się do sportu.

Grają w LKS „Błękitni”
Korytów

¡ Drużyna seniorów 23 zawodników powyżej 
16 lat. Zajmują – 3 miejsce po rundzie jesien-
nej w A-klasie IV grupa Warszawa – trener 
Tomasz Kołosowski.
¡  Drużyna juniorów – roczniki 2004/05/06 
zajmują 1 miejsce w II lidze okręgowej i awans 
do I ligi okręgowej – 24 zawodników – trener 
Michał Olech.
¡ Grupa młodzików – roczniki 2008/09/10, 3 
miejsce w IV lidze okręgowej, 19 zawodników, 
trener Dobiesław Brudko.
¡  Grupa żaków – roczniki 2011/12/13, 5 
miejsce w III lidze okręgowej, 18 zawodników 
– trener Marcin Zawiślański.
¡ Grupa skrzatów – roczniki 2014 i młodsi 26 
zawodników – grupa reaktywowana w lutym 
2021 – z tymi dziećmi pracuje trener Piotr 
Rowiński.                                                                  ¡

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

LKS II Chlebnia
Józefowianka Józefów
Błękitni Korytów
Błonianka II Błonie
KS Blizne
Promyk Nowa Sucha
Wrzos Międzyborów
Partyzant Leszno
Zaborowianka Zaborów
Tur Jaktorów
Orzeł Kampinos
LKS Osuchów
Piast Feliksów
Tajfun Brochów

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

M.               Pkt.                Z.                   R.             P.                Bramki

33
28
25
25
24
23
22
21
15
13
13
11
10
1

11
9
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
3
0

0
1
1
1
3
2
1
3
0
1
1
2
1
1

2
3
4
4
3
4
5
4
8
8
8
8
9
12

43-17
39-22
46-30
38-35
29-18
40-26
43-30
18-17
37-37
20-31
25-40
21-42
26-48
10-42
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Urząd Gminy  Radziejowice,   
tel. 46 857-71-71 
Konserwatorzy: 
sieć wodociągowa: 
Sławomir Bylina – tel. 530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn – tel. 530 741 979.
sieć sanitarna:
Dominik Adaszewski - tel.735 929 660,
odczyty liczników – 692 606 190 lub 46 854 30 30.
Dzielnicowy  Gminy Radziejowice  
tel. 506-905-720
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
tel. 46 857-71-22
Gminne Centrum Oświaty   
tel. 46 857-71-23
Gminne Centrum Kultury „Powozownia”  
tel. 46 856-35-35
Gminna Biblioteka im. Jana Pawła II   
tel. 46 857-71-50
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach                       
tel. 46 857-70-08 i 46 857-70-34
Szkoła Podstawowa w Korytowie A  
tel. 46 857-51-70
Szkoła Podstawowa w Kuklówce   
tel. 46 857-77-29 
Przedszkole w Radziejowicach  
tel. 46 857-71-76
Przychodnia Zdrowia w Radziejowicach                      
tel. 46, 857-71-17, 514-740-908
Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach  
tel. 505 59 80 30
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach   
tel. 46 857-70-15
Poczta w Radziejowicach   
tel. 887 331 662
ODR w Radziejowicach  
tel. 723 436 157
Bank Spółdzielczy w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-88
Parafia w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce Zarzecznej  
tel. 22 243-29-82
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie   
tel. 46 855-22-19
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie   
tel. 47 705-82-00
Komisariat Policji we Mszczonowie   
tel. 47 705-82-60
Szpital w Żyrardowie   
tel. 46 855-20-11
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   
tel. 46 855-38-12 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
tel. 46 855-35-56

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

Wydawca:  
Urząd Gminy Radziejowice   

ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 
) +48 46 857 71 71    

 FAX: +48 46 857 71 20     
*urzad@radziejowice.pl  

Telefony, 
kTóre mogą się nam przydać

nowe połączenia auTobusowe

Od 1 kwietnia Gmina Radziejowice 
planuje uruchomić bogatą ofertę 

połączeń autobusowych na terenach gmin- 
nych. Jako organizator publicznego trans-
portu zbiorowego Gmina pozyskała dofinan-
sowanie z rządowego programu – Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej. Planowana 
łączna wysokość dopłaty wynosi prawie 450 

tys. zł. Dzięki temu wsparciu możliwym stało się przywrócenie połączeń do miejscowości, 
które obecnie pozbawione są publicznego transportu zbiorowego. Mieszkańcy będą mogli, 
za stosowną opłatą, dojechać do głównych miejscowości na terenie gminy, np. Radziejowic, 
Korytowa, Kuklówki. Utworzono 4 nowe linie komunikacyjne. Przedsięwzięcie realizowane  
będzie z dofinansowaniem do końca bieżącego roku. Najbliższe kilka miesięcy będzie sta- 
nowiło swoiste badanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz pozwoli wskazać, które  
połączenia rzeczywiście są niezbędne. Dlatego zachęcamy do korzystania z transportu zbio-
rowego i tym samym wspierania idei zrównoważonego rozwoju.

 

Realizacja zamówienia:  
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

 Wydawca „Życia Żyrardowa”  
ul. Okrzei 51 A   

 96-300 Żyrardów, ) 46 855 36 62   
 * zycie@hot.pl

wielkie serce i pomoc dzieciom

ruszyła dysTrybucja maseczek

W centrum Radziejowic stanął po- 
jemnik w kształcie serca prze- 

znaczony do zbierania plastikowych nakrę- 
tek. Dzięki takiemu pomysłowi wszyscy  
będą mogli pomagać w zbiórkach funduszy 
dla potrzebujących. 

W ten sposób pozyskane środki w naj-
większym stopniu będą przeznaczane na 
wspieranie leczenia dzieci niepełnospraw-
nych.

Do pojemnika można wrzucać wszelkie- 
go rodzaju nakrętki bez względu na ich 
kształt, kolor czy wielkość. Akcja  łączy w so- 
bie dwie wspaniałe inicjatywy, dbałość  
o środowisko naturalne przez wtórne wyko-
rzystywanie odpadu oraz wsparcie niepeł-
nosprawnych dzieci i ich rodzin.

Przedsięwzięcie jest efektem współpra-
cy Urzędu Gminy Radziejowice z żyrardow-
ską Fundacją  „Z Miłości do dziecka”.             ¡

W  związku z wprowadzeniem na 
terenie województwa mazo-

wieckiego tzw. „czerwonej strefy” otrzy-
maliśmy z rezerw rządowych jednorazowe 
maseczki dla naszych mieszkańców.

W dniach 20-21 marca strażacy z jedno-
stek OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP 
Kuklówka przeprowadzili akcję dystrybucji 
pakietów w 24 sołectwach naszej Gminy. 
Pakiet zawierał bezpłatne maseczek w ilo-
ści 4 masek na osobę razem z informacją 
o szczepieniach. Dodatkowo do każdego 
pakietu dla rodziny, był dołączony płyn do 
dezynfekcji /do wyczerpania zapasów/.

Pakiety nie rozdane podczas akcji week-
endowej zostaną dostarczone sołtysom, 
którzy następnie – od dnia 29 marca będą 
je wydawali mieszkańcom (termin odbioru 
po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem). 

J.K.

Szczegółowe informacje oraz aktualny rozkład dostępne są na stronie internetowej www.radziejowice.pl


